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01 
Preambulum
A LABDARÚGÁS  
MAGYARORSZÁGON

ÖRÖKSÉG
A 2010 előtti évtizedekben a magyar futballt folyamatos 

hanyatlás jellemezte. A labdarúgó-tömegbázis a koráb-

biak töredékére zsugorodott, a pályák jelentős része 

megszűnt, a rendelkezésre álló infrastruktúra elavult.  

A sportág általános forráshiánnyal küszködött, 

amelyben a beruházások lényegében megszűntek.  

A hazai futball egyre nehezebb helyzete miatt az ered-

mények is fokozatosan elmaradtak, a társadalomban a 

magyar labdarúgásról alkotott kép pedig mind negatí-

vabbá vált. Ez tovább csökkentette a sportág tömeg- 

és tőkevonzó képességét, ami egyre inkább romló 

versenyképességhez vezetett.

2011-2020-AS STRATÉGIA
Ebben a helyzetben készítette el a Magyar Labdarúgó 

Szövetség 2011-ben tízéves stratégiáját. A stratégia 

a labdarúgás minden területén ambiciózus terveket 

fogalmazott meg annak érdekében, hogy a magyar 

futball felébredjen több évtizedes álmából, a leépülési 

folyamatot pedig a világ labdarúgó elitje felé történő 

felzárkózás váltsa fel. Az intézkedések egyszerre 

célozták a tömegbázis növelését, az amatőr és után-

pótlásfutball felpezsdítését, az infrastrukturális fejlesz-

téseket, a klubok anyagi biztonságának megteremtését 

és a szakmai munka javítását, illetve karolták fel olyan 

új területek fejlesztését, mint a sporttudományok és 

digitalizáció.

EREDMÉNYEK
A 2011-2020-as időszakban elért eredmények számos 

területen igen látványosak. A regisztrált játékosok 

száma elérte a 300 ezer főt, különösen jelentős 

a létszámnövekedés a magyar labdarúgás jövőjét 

jelentő utánpótlás-korosztályok, valamint a női futball 

esetében. Elsősorban az amatőrök számára ezernél 

is több pálya épült, kétezret meghaladó számú pálya 

került felújításra, a hivatásos klubok többsége pedig 

mára korszerű létesítményekben játssza mérkőzéseit. 

2019 novemberében átadásra került a nemzeti csapatok 

otthonául szolgáló Puskás Ferenc Aréna, amely álta-

lános vélekedés szerint Európa egyik legszebb és 

legmodernebb stadionja. A hazai labdarúgásba érkező 

összegek a korábbiak többszörösét teszik ki, amely 

hatására a klubok gazdálkodása stabilizálódott.

JÖVŐKÉP
Tíz év elteltével megvannak tehát a szilárd alapok, 

amelyekre építkezni lehet, ám ahhoz, hogy a hazai 

szurkolók a magyar labdarúgás dicső múltjához méltó 

eredményeknek örülhessenek, még rengeteg a tenniva-

lónk. A 2021-2030-as időszak legfontosabb feladata a 

játék minőségének javítása, amelyhez elengedhetetlen a 

világszinten is versenyképes utánpótlás-nevelés és szak-

emberképzés megteremtése, valamint a fiatal játékosok 

fejlődését prioritásként kezelő, hosszú távon tervező 

tulajdonosi szemlélet meghonosítása. Ennek érdekében 
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A SPORTIGAZGATÓSÁG CÉLJAI:
• A magyar labdarúgás minden területének és szint-

jének teljes szakmai és szervezeti összehangolása.

• Középtávú gondolkodás, rendszerszemlélet kialakí-

tása és gyakorlatban való következetes működtetése 

vezetői és edzői szinten egyaránt.

• Utánpótlás-koncepció kidolgozása a klubokban, 

mindezek gyakorlatban történő hatékony alkalmazása 

szoros együttműködésben a felnőtt és az utánpótlás 

területek között.

• Fiatalok számára több játéklehetőség biztosítása  

az NBI-ben és az NBII-ben.

• A magyar játékosok tudásának, klubok működésének 

versenyképessé tétele a nemzetközi piacon.

az MLSZ szakszövetségként szakmai támogatással, 

képzéssel, a szabályozói és finanszírozási keretek kialakí-

tásával, valamint programok megszervezésével mindent 

meg fog tenni. Az MLSZ eddigi koncepciója – miszerint 

a tömegbázis növelése, a feltételrendszerek (infrastruk-

túra, források, emberi erőforrások) javítása, a klubok 

szabályokkal és ösztönzőkkel történő „terelése”, illetve 

a tudásimport (képzések, külföldi szakértők bevonása) 

meghozza a várt fejlődést – felülvizsgálatra szorul.  

Az eddigi tapasztalatok alapján felül kell vizsgálni  

az MLSZ eddigi pozícióját, és a szövetségnek a klubok 

sportszakmai irányítása és kontrollja területén a korábbi-

aknál nagyobb szerepet kell vállalnia.

A sikeresebb működés és a stratégiai célok elérése 

érdekében az MLSZ Elnöksége létrehozta a Sportigaz-

gatóságot 2020 nyarán, mely 8 fő területből áll:
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Sporttudomány

Női foci

Sportigazgató



A sportigazgatóság első lépésként az utánpótlás- 

neveléssel foglalkozó sportszervezetek felmérését és  

rendszerezését végezte el, hiszen minden szakterület 

további munkája ezen nyugszik. 

Az Elnökség által újonnan elfogadott sportszerve-

zeti besorolás a Szövetség és a Sportigazgatóság által 

meghatározott 4 területet hivatott elősegíteni:

• Amatőr labdarúgás elkülönítése

• Kiválasztás 

• Képzés

• Felfelé áramoltatás és a fiatalok felnőttlabdarúgásba 

való beépítése

A különböző szinteken meghatározott sportszervezetek 

különböző feladatokat hivatottak ellátni:

GRASSROOTS/AMATŐR KLUBOK:
Feladatuk a labdarúgás bázisának megteremtése.  

A labdarúgás megismertetése/megszerettetése az 

ország egész területén mindenki számára korosztálytól 

és nemtől függetlenül. Besorolásuk és fejlesztésük a 

grassroots-akkreditáció keretén belül valósul meg,  

az MLSZ Grassroots osztálya valamint a Megyei Igazga-

tóságok által. 

KÖRZET KÖZPONTOK:
A Körzet Központok egyfajta hídként szerepelnek 

az utánpótlásképzésben. Az általuk lebonyolított és 

felügyelt Bozsik/Grassroots-rendezvényeken keresztül 

egyrészt kiválasztják a körzetükhöz tartozó Grassroots/

Amatőr klubokban kiemelkedő gyerekeket, másrészt 

elősegítik a Tehetség Központi felfelé áramlást.

TEHETSÉG KÖZPONTOK:
A nemzetközileg is elismert cég által auditált Tehetség 

Központok feladata a hozzájuk tartozó minimum 2 

Körzet Központból a megye legtehetségesebb labdarú-

góinak összegyűjtése, valamint szoros kapcsolat kiala-

kítása és  ápolása az akadémiákkal és a hozzá kapcso-

lódó Körzet Központokkal. Fontos, hogy a főállású 

edzők az intézményi kapcsolatok segítségével további 

képzést és lehetőséget biztosítsanak a legügyesebb 

helyi labdarúgók számára.

Kiemelten fontos elv a regionalitás, így minden megye 

rendelkezik majd a Grassroots/Amatőr klubok mellett a 

fent említett besorolású Körzet Központtal és Tehetség 

Központtal.

AKADÉMIÁK:
Az állam által kiemelt akadémiák feladata a legma-

gasabb szintű képzés biztosítása a legtehetségesebb 

labdarúgók számára, továbbá a felnőttlabdarúgásba 

való beintegrálás előkészítése és végrehajtása.

Minden sportszervezetnek együtt kell működnie az 

adott megyében található különböző besorolású 

sportszervezetekkel, ezzel biztosítva a meghatározott 

feladatok leghatékonyabb ellátását.

02 
A sport-
szervezetek  
kiválasztása  
és feladataik
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Ahhoz, hogy ezen területek a leghatékonyabban  
működjenek – átvilágítás, audit után – a sport szervezetek 

4 szintre kerültek besorolásra:

GRASSROOTS / AMATŐR 
SPORTSZERVEZETEK

KÖRZET KÖZPONTOK

TEHETSÉG 
KÖZPONTOK

KIEMELT  
AKADÉMIÁK

6-10 éves kor között

6 éves korától a labdarúgó fejlődésének szakaszai 19 éves koráig

Körzeti Központok  
a labdarúgót kiválasztják 

és a Tehetség  
Központhoz juttatják

10-14 éves kor között

A tehetségek korspecifikus képzése 
a tehetségeknek az előre 

kiválasztott Tehetség Központban.
A kiemelkedő labdarúgók Akadémiára 

juttatása.

14-19 éves kor között

Akadémiai nevelés,  
mihamarabbi  

felnőttlabdarúgásba  
való integrálás



A Körzet Központok a jövőben kulcsfontosságú feladatot 

hivatottak elvégezni. Feladatuk, hogy aktív kapcso-

latot kialakítva a térségben tevékenykedő Grassroots 

klubokkal és iskolákkal, kiválasszák a hozzájuk tartozó 

egyesületekből a technikai alapképességeik, valamint 

játékkészségük alapján kiemelkedő és magasabb szintű 

képzésre érdemes gyerekeket. A regisztrált játékosokat 

felkészítsék a Tehetség Központokban és Akadémi-

ákon zajló elitképzésre. Tevékenységüket elsősorban a 

6-14 éves korosztályra fókuszálva, az MLSZ egységes 

képzési sztenderjeit követve látják el, segítve a kiemel-

kedő tehetségek Tehetség Központokba, valamint 

akadémiára történő áramoltatását. Ebből következően 

minden Körzet Központnak szoros szakmai kapcsolatban 

kell lennie egy Tehetség Központtal, és hatékony part-

neri együttműködést kell kialakítania a területileg hozzá 

tartozó Grassroots/Amatőr egyesületekkel. 

UTÁNPÓTLÁS-SPORTSZERVEZETEK 
ORSZÁGOS FELOSZTÁSA:

03 
Kö r ze t 
Köz p o n to k 
f e l a d a t a i

ÜTEMEZETT FELADATOK:
I. ütem: 2021.07.01.  –  2021.09.01.

• A Körzet Központoknak el kell készíteniük a saját 

szakmai koncepciójukat a következő pontban megha-

tározott módon, segítve a Tehetség Központot. 

• A szakmai koncepció elkészítésének tartalomjegy-

zékéül szolgál a 3.1. pontban található szakmai 

piramis, melynek minden pillére kitöltendő. A szakmai 

koncepció a jövőben a sportszervezet életének 

szakmai iránymutatója lesz, melynek betartása köte-

lező, ezt a klubfejlesztési osztály ellenőrizni fogja.  

A szakmai koncepciónak idomulnia kell az MLSZ 

Sportigazgatóságának és a Tehetség Központnak a 

szakmai alapelveihez.

• Ennek leadási határideje: 2021.09.01. A dokumen-

tumot kérjük, hogy a területileg illetékes mentoroknak 

szíveskedjenek elküldeni.

• Intézményi kapcsolatok kialakítása és az együtt-

működés beindítása (2 iskola, 2 óvoda, Intézményi 

körzetek kialakítása) 

• A Körzet Központok számára a Bozsik Intézményi 

Programban való aktív szerepvállalás és az intézményi 

körzet kialakítása kötelező, a hatékony tömegbázis 

szélesítése és a labdarúgás megszerettetése céljából. 

További elvárás, hogy a szerződött óvoda legügye-

sebb gyerekeit a rendszer felállása utáni évektől 

kezdődően az adott iskolába próbálja meg irányítani 

minden  Központ, ezzel megalapozva a sportosztá-

lyok létrehozását.

• A különböző szinteken lévő sportszervezetekkel 

való kapcsolat kialakítása és elindítása. Grassroots/

Amatőr: Magas színvonalú és elvárt szakmai minő-

ségű rendezvények szervezése a körzethez tartozó 

egyesületek számára, továbbá a mindennapokban 

hatékonyan működő szakmai és erkölcsi kapcsolat 

kialakítása. 

• Tehetség Központ: A Körzet Központokkal a saját 

megyéjén belül (amennyiben egy megyében csak egy 

Tehetség Központ található) élő, napi kapcsolatot kell 

kialakítania. Ennek tartalma a szakmai együttmű-

ködés, mely az adott régióban történő szakmai alap-

elvek egységesítését, továbbá a rendezvényeken való 

részvételt jelenti. Amely megyében több Tehetség 

Központ van, ott a Sportigazgatóság által meghatáro-

zott irány a mérvadó, miszerint:

• Borsod: 1 Tehetség Központ maximum 3 Körzet 

Központtal köthet együttműködést

• Győr: 1 Tehetség Központ maximum 4 Körzet 

Központtal köthet együttműködést

• Az új és az elvárásoknak megfelelő stáb megterem-

tése.

• A szervezeti struktúrában meghatározott pozíciók 

közül a főállású alkalmazottak feltöltése kötelező!

 o  Körzet Központ szakmai vezetője: A sport-

szervezet szakmai irányítása.

 o  Operatív és Partnerkezelési vezető: A szakmai 

feladatok kivételével a Körzet Központ elé 

kitűzött teljes körű operatív feladatok ellátása 

és irányítása.

• A klubfejlesztési mentorral való aktív és hatékony 

együttműködés 

• Az adott mentor havi rendszerességgel fogja láto-

gatni a Körzet Központot. Feladata, hogy a sportszer-

vezet megfelelően működjön, és az esetleges hibák a 

leghamarabb feltárásra kerüljenek. 

• Bozsik-program rendezvényeinek hatékony megszer-

vezése és lebonyolítása a szakmai előírások mentén.

• Kiválasztási Programok hatékony megszervezése 

és lebonyolítása a Tehetség Központ segítségével 

a Sportigazgatóság által meghatározott protokoll 

szerint.

• Az átigazolási stratégia kialakításánál figyelembe kell 

venni a Sportigazgatóság koncepcióját, miszerint az 

átigazolások a játékosok fejlődése érdekében - azt 

figyelembe véve -  a megfelelő szintre történjenek, és 

leginkább a megyére korlátozódjanak, ezzel is kiala-

kítva és fenntartva az egyesületek közötti hatékony 

kapcsolatot. Fontos alapelv, hogy a Körzet Központok 

ne egymástól igazolják át, vegyék el a labdarúgókat, 

hanem a hozzájuk tartozó grassroots/amatőr klubok 

legügyesebb játékosait gyűjtsék össze.

• Az edzőkre vonatkozó etikai kódex betartása. 

Amennyiben ez nem történik meg többszöri figyel-

meztetés után sem, úgy az edzői licence részleges 

vagy teljes visszavonásra kerülhet.
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GRASSROOTS / AMATŐR 
CSAPATOK

KÖRZET KÖZPONTOK

TEHETSÉG 
KÖZPONTOK

  
AKADÉMIÁK

ÉLŐ SZAKMAI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA
KIVÁLASZTÁS, TOVÁBBKÉPZÉS

Tehetségek  
regisztrálása

Tehetségek  
Kiválasztása

Tehetség Központ 
vezető

Tehetség Központ 
mentor

Körzet Központ
 mentor

Körzet Központ  
vezető

TEHETSÉG KUTATÁS
ÉS GONDOZÁS

TUDÁSMEGOSZTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

ÉLŐ SZAKMAI  
KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA



• A Sportigazgatóság által kidolgozott szakmai gyakor-

lattár alkalmazása, szakemberek képzéseken, konfe-

renciákon való folyamatos részvétele.

II. ÜTEM: 2021.09.01. –

• A szakmai koncepció aktív használata, a szakmai 

ismérvek ehhez való igazítása

• Az intézményi kapcsolatok fenntartása, bővítése

• A játékosok áramoltatása a Tehetség Központok és 

Akadémiák felé, szakmai továbbképzések a Grass-

roots-egyesületek számára

• A Tehetség Központokkal való szoros szakmai együtt-

működés, tehetséges játékosok azonosítása

• Regionális versenyeztetés biztosítása az egyesület 

idősebb korosztályai számára (U14-U19 – 2022-2023 

szezon-)

• A klubfejlesztési mentorral való aktív és hatékony 

együttműködés.
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A Körzet Központoktól elvárt szervezeti struktúra a 

vezetőkön kívül 2 fő területre kerül felosztásra:

OPERATÍV ÉS SZERVEZETI RÉSZLEG:
A nem futball szakmai tevékenységre fókuszáló szak-

emberek területe, mely minden olyan tevékenység ellá-

tását szolgálja, amely biztosítja, hogy a klub területen-

ként hatékonyan és zavartalanul működhessen.

FUTBALLRÉSZLEG: 
A szakmai területen dolgozó edzők, szakemberek 

csoportja, akik a sportszervezet szakmai feladatának 

mindennapi ellátásáért felelnek.

Az MLSZ fontos célja, hogy a sportszervezeteket 

ne csak szakmai, hanem operatív  kompetenciákkal 

rendelkező szakemberek is irányítsák. Ennek betöl-

tése kötelező a Körzet Központok számára, feladatuk a 

klub gazdasági és operatív működtetése. A lenti ábra 

összegzi a két terület közötti különbséget.

03.1  
A Körzet Központok  
javasolt szervezeti struktúrája 
és a szakmai koncepció

UTÁNPÓTLÁS- ÉS OKTATÁSI VEZETŐ – 
KÖRZET KÖZPONT SZAKMAI VEZETŐ:
• Intézményi kapcsolatok, kiépítése, ápolása

 -  Folyamatos kapcsolattartás az egyesület által 

alkalmazott intézményi programokért felelős 

körzeti szervezővel.

 -  A körzet intézményeiben félévente megszerve-

zendő Grassroots-fesztiválokat előkészíti és lebo-

nyolítja.

 -  A „Sulibajnokság” látogatása a körzethez tartozó 

iskolákban.

• Kapcsolattartás

 -  Rendszeres kapcsolattartás a Körzet Központhoz 

tartozó összes Grassroots/Amatőr egyesület 

szakmai felelősével. 

 -  Rendszeres kapcsolattartás a terület Tehetség 

Központi egyesületével 

 -  Kapcsolattartás az MLSZ területileg illetékes 

munkatársaival.

 -  Kapcsolattartás a területileg hozzá tartozó helyi 

és megyei média képviselőivel 

• Kiválasztás, kibontakoztatási program

 -  Az U11-es Körzet Központi válogatott keret kiala-

kítása és nyilvántartása.

 -  U11-es körzeti tehetségekből álló csapatok foglal-

kozásainak koordinálása, szakmai felügyelete, és 

aktív részvétel a Tehetség Központ által előírt 

edzésterv szerint.

 -  Ősszel és tavasszal Körzet Központokban rende-

zett kiválasztó táborok koordinálása és szakmai 

felügyelete  a Tehetség Központ által előírt 

edzésterv szerint.

 -  A Tehetség Központhoz tartozó U11-es Körzet 

Központi válogatottak kiválasztó tornáin való 

aktív részvétel az MLSZ iránymutatásai szerint.

 -  Segítségnyújtás  az U12-es Körzet központi válo-

gatott keret kialakításában

 -  A Tehetség Központhoz tartozó U12-es Körzet 

Központi válogatottak kiemelt foglalkozásain, 

kiválasztó tornáin való aktív részvétel az MLSZ 

iránymutatásai szerint.

 -  Megyéjében lévő tehetségek kutatása, nyomon 

követése és egyesületbe való integrálása. 

• Grassroots-rendezvények

 -  A Bozsik Egyesületi Program U6-7 , U8-9 és 

U10-11-es körzeti fesztiváljainak magas szintű 

szervezése és szakmai felügyelete.

 -  Bozsik-program szakmai felügyeletének ellátása 

körzeti rendezvény szintjén (U6-7 , U8-9 - fesz-

tivál; U10-11-es körzeti torna), ezekről beszámoló 

készítése és továbbítása elektronikusan az MLSZ 

területileg illetékes munkatársa felé.

 -  A Bozsik Versenykiírás és eljárási rend pontos 

ismerete és betartatása, saját magára és a körzet 

egyesületeire vonatkozóan.

 -  A körzetéhez tartozó Grassroots/Amatőr egye-

sületekben zajló szakmai munka ellenőrzése és 

dokumentálása munkanaplóban.

 -  A Bozsik-program szellemiségének, filozófiájának 

követése.

 -  Megyei Grassroots-továbbképzések és oktatások 

megtartása az MLSZ felnőttképzési Intézet irány-

mutatásai szerint.

• Körzet Központ gyermekszekciójának vezetése
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TK Vezető
(Grassroots koordinátor)

Körzet válogatott

Utánpótlás és oktatási 
részleg

(KK szakmai vezető)

UP edzők U15-U19

Kondícionálás

Operatív és  
partnerkezelési részleg 

(operatív vezető)

VEZETŐI RÉSZLEG

Operatív vezető Szakmai Vezető

Hosszú távú teljesítményterv Futballfilozófia/szakmai program

Egyesület általános szervezése Előírt programok szakmai felügyelete

Költségvetés kezelése Játékoskiválasztás és -fejlesztés

Adminisztrációs és logisztikai feladatok Szakmai személyzet fejlesztése

Belső/külső kommunikáció Belső/külső szakmai kapcsolattartás

Létesítményfelelős Technikai vezető UP edzők U7-U14

KIT Manager Kapusedző

Kommunikációs  
munkatárs

Egyéni fejlesztés

Sportegészségügyi 
szakember

Gazdasági/jogi  
partner



OPERATÍV ÉS PARTNERKEZELÉSI 
VEZETŐ 
• Kapcsolattartás

 -  Rendszeres kapcsolattartás a Körzet Központhoz 

tartozó összes Grassroots/Amatőr egyesület tech-

nikai vezetőjével.

 -  endszeres kapcsolattartás a terület Tehetség 

Központi egyesületével 

 -  Kapcsolattartás az MLSZ területileg illetékes 

munkatársaival.

 -  Kapcsolattartás a területileg hozzá tartozó helyi 

és megyei média képviselőivel. 

• Kiválasztás, kibontakoztatási program

 -  U11-es körzeti tehetségekből álló csapatok foglal-

kozásainak megszervezése, utazással és kiszolgá-

lással kapcsolatos logisztikai feladatok elvégzése.

 -  Ősszel és tavasszal Körzet Központokban rende-

zett kiválasztó táborok megszervezése az MLSZ 

iránymutatásai szerint.

 -  A Program vonatkozásában felmerülő adminiszt-

ratív feladatok ellátása és elszámolások elkészí-

tése. 

 -  Megyéjében lévő tehetségek kutatása, nyomon 

Minimálisan elvárt végzettségek:

követése és egyesületbe való integrálása.

•  Grassroots-rendezvények

 -  Ellenőrzi a programokban érintett szervezetekben 

a játékosok, gyermekek személyét, létszámát, 

melyeket elektronikus úton nyomon követ az 

MLSZ regisztrációs- és adatbázisában. 

 -  Gondoskodik arról, hogy a játékosok, szervezetek 

nyilvántartása határidőre elkészüljön az MLSZ 

által meghatározott ütemezés szerint, és ezek az 

információk bekerüljenek az MLSZ központi adat-

bázisába.

 -  Gondoskodik arról, hogy a Programok adminiszt-

ratív irányításával, finanszírozásával, valamint 

ellenőrzésével kapcsolatos információk időben 

eljussanak az MLSZ-hez, valamint az MLSZ 

irányából az érintett szervezetekhez.

 -  Feladata a Bozsik Versenykiírás és eljárási rend 

pontos ismerete és betartatása, saját magára és a 

körzet egyesületeire vonatkozóan.

• Körzet Központ operatív feladatainak elvégzése

SZAKMAI PIRAMIS:
Minden Körzet Központnak rendelkeznie kell szakmai 

koncepcióval. Ez a dokumentum határozza meg a klub 

szakmai céljait és módszertanát. Az MLSZ klubfejlesz-

tési osztálya a meghatározott szakmai irányvonalak 

betartását hivatott elősegíteni és mentorálni. Az MLSZ 

Sportigazgatósága az alábbi piramisban határozta meg 

azon elveket, melyeket korosztályspecifikusan minden 

Körzet Központ szakmai koncepciójának tartalmaznia 

kell. Az országosan egységes alapokra épülő egységes 

szakmai kereteken belül a sportszervezetek maguk 

dolgozzák ki a részletes koncepciót, a követendő irány-

vonalat, melynek betartását a Klubfejlesztési Osztály 

ellenőrzi. 

1. TRADÍCIÓK, KLUBFILOZÓFIA
Futballkultúra: a futballklub értékein, normáin, szabá-

lyain alapuló hagyományok, valamint gondolkodásmód, 

melyek kialakítása és részletes leírása - az egységes 

és egymásra épülő megyei klubrendszer hatékony 

működése érdekében -  a Körzet Központok, továbbá a 

Tehetség Központ sportszervezetek számára is kötelező.

2. JÁTÉKSTÍLUS, JÁTÉKFELFOGÁS
Egy futballcsapatnak a játék mind a 4 fázisában - 

támadás, védekezés és átmenetek - felismerhető 

kollektív „magatartása.”

A hagyományok mellett a modern labdarúgást is folya-

matosan követni és tanulmányozni kell. Tisztában kell 

lenni azzal, hogy a nemzetközi szint mit követel meg az 

edzőktől, a játékosoktól és a csapatoktól! A világ labda-

rúgását figyelve egyértelműen látszik a kezdeményező 

játékfelfogás meghatározó szerepe.

LABDABIRTOKLÁS ESETÉN:  
A KEZDEMÉNYEZÉS AZT JELENTI,
• hogy a csapat felvállalja a labdakihozatalt és a táma-

dások felépítését az ellenfél nyomása alatt

• a játékosok törekszenek az ellenfél által leszűkített 

térben is alkalmazni a technikai elemeket;

• a játékosok a pályán időkényszerben is gyorsan és 

hatékonyan döntenek, megtalálva a játékhelyzetek 

legideálisabb megoldásait.

LABDABIRTOKLÁSBÓL LABDASZER-
ZÉSBE ÁTMENET ESETÉN A KEZDEMÉ-
NYEZÉS AZT JELENTI,
• hogy törekedni kell az ellenfél azonnali nyomás alá 

helyezésére és a labda minél hamarabbi visszaszer-

zésére.

LABDASZERZÉS ESETÉN  
A KEZDEMÉNYEZÉS AZT JELENTI,
• hogy folyamatos nyomás alatt tartva a másik 

csapatot már az ellenfél térfelén is labdát akarunk 

szerezni, ezáltal kialakítva a játékosokban az előre 

védekezés képességét.

LABDASZERZÉSBŐL LABDABIRTOK-
LÁSBA TÖRTÉNŐ ÁTMENET ESETÉN  
A KEZDEMÉNYEZÉS AZT JELENTI,
•  hogy a labda megszerzése után, játékhelyzettől függően, 

villámgyorsan kontratámadást kell vezetni, vagy a labdát 

„kimentve” újból támadást kezdeményezni.
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Utánpótlás  
Szakmai  
vezető

Utánpótlás
vezetőedző

Utánpótlás
Asszisztens  

Edző
Kapusedző

U19, U17, U16

UEFA B

MLSZ Grassroots Alap
vagy

MLSZ Grassroots C
2024-25-ös szezontól  

UEFA B

MLSZ Grassroots Alap
vagy

MLSZ Grassroots C

2024/25-es s a szekcióban 
legalább egy 

MLSZ Grassroots Alap vagy
MLSZ Grassroots Alap C vagy

MLSZ Goalkeeper C

U15, U14, U13, U12

MLSZ Grassroots Alap
vagy

MLSZ Grassroots C
2024-25-ös szezontól  

UEFA C

MLSZ Grassroots Alap
vagy

MLSZ Grassroots C
2025-26-ös szezontól  

UEFA C

2022/23-as szezontól a 
szekcióban legalább egy  

UEFA B vagy  
MLSZ Goalkeeper C

2024/25-ös szezontól UEFA 
Goalkeeper B

U11, U10, U9, U8, U7, U6

MLSZ Grassroots Alap
vagy

MLSZ Grassroots C
2024-25-ös szezontól  

UEFA C

MLSZ Grassroots Alap
vagy

MLSZ Grassroots C
2024-25-ös szezontól  

UEFA C

-

A piramis pilléreinek magyarázata, ajánlások biztosítása  
a szakmai koncepció elkészítéséhez: Készült a Double 
Pass-monitoring nyomán.

JÁTÉKRENDSZEREK 
(KOROSZTÁLYOK)

ALAPELVEK  
(LABDABIRTOKLÁS,  

LABDASZERZÉS, ÁTMENETEK)

MEGHATÁROZOTT  
JÁTÉKSTÍLUS, JÁTÉKFELFOGÁS

TRADÍCIÓK, KLUBFILOZÓFIA



3. ALAPELVEK
A támadás, védekezés és átmenetek alapvetései és 

karakterjegyei a játékban. (edzések, mérkőzések)

4 játékfázis: 

• labdabirtoklás

• átmenet labdabirtoklásból labdaszerzésbe

• labdaszerzés

• átmenet labdaszerzésből labdabirtoklásba

(KEZDEMÉNYEZŐ) ALAPELVEK – 
LABDABIRTOKLÁS (TÁMADÁS):

• Területnyitás szélességben és mélységben – terület-

használat (több terület/idő a cselekvésre)

• Megjátszhatóság labda nélkül – minél több passzsáv 

kialakítása, támogató játék…

• Létszámfölény kialakítása a labda körül

• Mélységben való gondolkozás – területnyerés labda-

vezetéssel, mélységi átadás keresése - labdaátvételek 

az ellenfél kapujának az irányába, szélességi játék a 

mélységi játékért…

• Mélységben tagozódás – mélységi szintek kialakítása

• Egyéni játék kezdeményezése – 1v1 kialakítása, 

kihasználása

• A támadás és a védekezés egyensúlyának a fenntar-

tása – felkészülés az esetleges labdavesztésre

(KEZDEMÉNYEZŐ) ALAPELVEK – 
ÁTMENET LABDABIRTOKLÁSBÓL 
LABDASZERZÉSBE:
• Labdavesztés esetén azonnali VISSZATÁMADÁS –  

a labdás azonnali nyomás alá helyezése, szélességi 

játékra kényszerítés, labdaszerzés

• Játékhelyzettől függően gyors VISSZARENDEZŐDÉS 

– lassítás, visszazárás a labda vonala mögé

A VÁLASZTOTT TAKTIKA ANNAK A 
FÜGGVÉNYE, HOGY A PÁLYA MELY 
MÉLYSÉGI ZÓNÁJÁBAN TÖRTÉNT 
A LABDAVESZTÉS (KOCKÁZAT-
VÁLLALÁS MÉRTÉKE), – ILLETVE 
HOGY MENNYI JÁTÉKOSUNK VAN A 
LABDA VONALA ELŐTT ÉS MÖGÖTT 
(MEGVAN-E A FELTÉTELE  
A VISSZATÁMADÁSNAK)

(KEZDEMÉNYEZŐ) ALAPELVEK – 
LABDASZERZÉS (VÉDEKEZÉS):
• Területszűkítés szélességben és mélységben – együtt 

mozgás, tolódás a labda irányába

• Létszámelőny kialakítása a labda környékén

• A mélységi játék megakadályozása – szélességi 

játékra kényszeríteni

• A labdaközeli játékos (1. játékos) azonnali nyomásgya-

korlása a labdásra – labdás támadása

• Mélységi passzsávok lezárása a többi játékos által -  

(2.,3. játékosok)

• Presszingelés, amíg a csapat meg nem szerzi  

a labdát vagy a labda ki nem megy/Presszingelés, 

ameddig reális esély van megszerezni a labdát

(KEZDEMÉNYEZŐ) ALAPELVEK  
– ÁTMENET LABDASZERZÉSBŐL 
LABDABIRTOKLÁSBA:
• Rendezetlen védelem ellen gyors mélységi játék 

(kontrajáték) – az üres terület támadása labdával és 

labda nélkül

• Rendezett védelem esetén gyors területnyitás széles-

ségben és mélységben – a labda „kimentése” –  

a támadás felépítése (szélességi játékkal a mélységi 

játék keresése)

18 19KÖRZET KÖZPONTOK FELADATAI KÖRZET KÖZPONTOK FELADATAI

Labdabirtoklás 
(támadás)

A JÁTÉK FÁZISAI

Labdarúgás

Labdaszerzés 
(védekezés)

Labdabirtoklásból 
átmenet 

labdaszerzésbe (T-V)

Labdaszerzésből 
átmenet 

labdabirtoklásba 
(V-T)

A Sportigazgatóság által meghatározott kezdeményező játék 
alapelvei, melyek javasoltak a Tehetség Központok számára, 
ezek megvalósulása az értékelésnél pluszt jelent (példa):

A Sportigazgatóság által meghatározott kezdeményező játék alapelvei korosztályspecifikusan:

Kezdeményező alapelvek labdabirtoklásban és átmenetben Kezdeményező alapelvek labdaszerzésben és átmenetben

U6-7

Egyéni játék kezdeményezése – bátran cselezz

Mélységben való gondolkozás, labdával, labda nélkül  
– üres terület támadása – bátran vezess labdát, lőj gólt

Labdavesztés esetén gyors átmenet védekezésbe 
- szerezd vissza a labdát

A labdaközeli játékos labdás támadása – vedd el a labdát

A mélységi játék megakadályozása - a labda  
és a kapu közé helyezkedj

Addig támadni a labdást, amíg meg nem szerezzük azt  
vagy ki nem megy a labda – vedd el a labdát

Labdaszerzés esetén gyors átmenet támadásba – lőj gólt

U8-9

Egyéni játék kezdeményezése – bátran cselezz

Mélységben való gondolkozás, labdával, labda nélkül  
– üres terület támadása – bátran vezess labdát

Területnyitás szélességben és mélységben  
– használd a területet

Labda nélküli megjátszhatóság – úgy helyezkedj,  
hogy „lásson a labda”

Labdavesztés esetén gyors átmenet védekezésbe  
– szerezd vissza a labdát

A labdaközeli játékos labdás támadása – vedd el a labdát

A mélységi játék megakadályozása – a labda és a kapu 
közé helyezkedni, védd a kaput

Területszűkítés szélességben és mélységben – vedd el az ellenfél 
területét

Addig támadni a labdást, amíg meg nem szerezzük azt 
vagy ki nem megy a labda

Labdaszerzés esetén gyors átmenet támadásba – lőj gólt

U10-11

Területnyitás szélességben és mélységben – területhasználat  
(több terület/idő a cselekvésre)

Mélységben való gondolkozás, labdával, labda nélkül  
– üres terület támadása – vezess labdát, keresd a mélységi átadást

Egyéni játék kezdeményezése – cselezz (1v1)

Labda nélkül megjátszhatóság – minél több passzsáv kialakítása, 
megjátszhatóság megteremtése…

Labdavesztés esetén gyors átmenet védekezésbe  
– szerezd vissza a labdát (visszatámadás)

Területszűkítés szélességben és mélységben – együtt mozgás, 
elvenni az ellenfél idejét, területét

A labdaközeli játékos (1. játékos) labdás támadása – vedd el a labdát

A többi játékos zárja a mélységi passzsávokat - (2.,3. játékosok)

A mélységi játék megakadályozása – a labda és a kapu közé  
helyezkedni – védd a kaput

Addig támadni a labdást, amíg meg nem szerezzük azt  
vagy ki nem megy a labda

Labdaszerzés esetén gyors átmenet támadásba  
(kontrajáték/a támadás felépítése)

U12-13

Területnyitás szélességben és mélységben – területhasználat  
(több terület/idő a cselekvésre)

Mélységben való gondolkozás, labdával, labda nélkül – üres terület 
támadása – vezess labdát, keresd a mélységi átadást

Egyéni játék kezdeményezése – cselezz (1v1)

Labda nélkül megjátszhatóság – minél több passzsáv kialakítása, 
megjátszhatóság megteremtése…

Létszámfölény kialakítása a labda körül

Labdavesztés esetén gyors átmenet védekezésbe  
– szerezd vissza a labdát (visszatámadás, visszarendeződés)

Területszűkítés szélességben és mélységben – elvenni az ellenfél 
idejét, területét - létszámfölény

A labdaközeli játékos (1. játékos) labdás támadása – labdás nyomás 
alá helyezése

A többi játékos zárja a mélységi passzsávokat - (2.,3. játékosok)

A mélységi játék megakadályozása – a labda és a kapu közé  
helyezkedni – védd a kaput

Addig támadni a labdást, amíg meg nem szerezzük azt  
vagy ki nem megy a labda

Labdaszerzés esetén gyors átmenet támadásba  
(kontrajáték/a támadás felépítése)

U14-15

Területnyitás szélességben és mélységben – területhasználat 
(több terület/idő a cselekvésre)

Mélységben való gondolkodás, labdával, labda nélkül 
– üres terület támadása – vezess labdát, keresd a mélységi 
átadást, előre labdaátvételek

Egyéni játék kezdeményezése – cselezz (1v1)

Labda nélkül megjátszhatóság – minél több passzsáv kialakítása, 
megjátszhatóság megteremtése, háromszögek kialakítása…

Mélységben tagozódni – mélységi szinteket kialakítani

Létszámfölény kialakítása a labda körül

A támadás és a védekezés egyensúlyának a fenntartása 
– felkészülni az esetleges labdavesztésre

Labdavesztés esetén gyors átmenet védekezésbe 
(visszatámadás, visszarendeződés)

Területszűkítés szélességben és mélységben – együtt mozgás, 
elvenni az ellenfél idejét, területét

Létszámfölény kialakítása a labda környékén - veszélyes oldalon 
(ahol a labda van)

A labdaközeli játékos (1. játékos) labdás támadása – helyezz nyomást 
a labdás játékosra

A többi játékos zárja a mélységi passzsávokat – biztosítsd a labdást 
támadó társadat (2.,3. játékosok)

A mélységi játék megakadályozása – szélességi játékra kényszeríteni

Addig támadni a labdást, amíg meg nem szerezzük azt vagy ki nem 
megy a labda (letámadás)

Labdaszerzés esetén gyors átmenet támadásba (kontrajáték/a 
támadás felépítése)



A képzésben a Sportigazgatóság az alábbi táblázatban foglalja össze a korosztályokra jellemző sajátosságokat, melyet érdemes figyelembe 
venni a piramis elkészítésénél is:

PÉLDA Első csapat Második 
csapat U19-U16 U15-U14 U13-U12 U11-U9 U8-U6

1. 
 Tradíciók 

Klub kultúra
Tradíciók Tradíciók Tradíciók Tradíciók Tradíciók Tradíciók Tradíciók

2.  
Játékstílus

A Klub által 
meghatározott 

járékstílus

A Klub által 
meghatározott 

járékstílus

A Klub által 
meghatározott 

járékstílus

A Klub által 
meghatározott 

járékstílus

A Klub által 
meghatározott 

járékstílus

A Klub által 
meghatározott 

járékstílus

A Klub által 
meghatározott 

járékstílus

3.  
Alapelvek

Elsődleges 
alapelvek

Másodlagos 
alapelvek 

minden játék-
fázisban

Elsődleges 
alapelvek

Másodlagos 
alapelvek 

minden játék-
fázisban

Elsődleges 
alapelvek

Másodlagos 
alapelvek 

minden játék-
fázisban

Elsődleges 
alapelvek

(T,V,Á)

Elsődleges 
alapelvek

(T,V,Á)

Elsődleges 
alapelvek

(T,V,Á)

Ösztönző 
alapelvek

(T,V,Á)

4. 
Felállási 
formák

Vezető által 
meghatározva

10+1
T: 1-4-3-3, 
1-4-3-2-1

V: 1-4-3-3, 
1-4-2-3-1,

1-4-42

10+1
T: 1-4-3-3, 
1-4-3-2-1

V: 1-4-3-3, 
1-4-2-3-1,

1-4-42

10+1
1-4-3-3, 1-4-3-

2-1

8+1 
(1-2-3-3. 
1-3-2-3)

10+1
)1-4-3-3)

4+1
(1-2-2, 1-1-2-1)

6+1
(1-2-3-1, 1-3-2-

1-2)

3v3
(1-2, 2-1)

4+1
(1-2-2, 1-1-2-1)

4.  JÁTÉKRENDSZEREK,  
FELÁLLÁSI FORMÁK

JÁTÉKRENDSZEREK: A játékosok kiinduló pozíciója, 

pályán való elhelyezkedésük.

 „védekezésben és támadásban”

FELÁLLÁSI FORMÁK: a játékrendszeren belül  

a játékosok elhelyezésének pontosítása  

(pl.: 4-3-3, 1 vagy 2 védekező középpályással)

A játékrendszerek megjelenése a képzésben:

A sportigazgatóság szakmai álláspontja szerint a játék-

rendszerek a labdarúgók fejlettségi szintjének megfele-

lően 15 éves kor után kerülnek előtérbe.

A szakmai piramis elemei akár egy ábrán is összefog-

lalhatóak, mely a klub szakmai elképzését és céljait 

hivatott összefoglalni.  Javasoljuk a sportszervezetek 

számára az ezen alapelvek széles körű megismertetését 

és kommunikációját.
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U6 & U7 U8 & U9 U10 & U11 U12 & 
U13

U14 & 
U15

U16 & U17 
& U19

- - - -

A képzésben a Sportigazgatóság az alábbi táblázatban foglalja össze a korosztályokra jellemző sajátosságokat, 
melyet érdemes figyelembe venni a piramis elkészítésénél is:

KOROSZTÁLY U5-7 U8-9 U10-11 U12-13 U14-15 U16-19

FÁZISOK ELŐKÉSZÍTŐ FELFEDEZŐ FEJLESZTÉSI TELJESÍTMÉNY

CÉL Mozgásfejlesztés 
játékokkal

A játék egyszerű 
összefüggéseinek megértése  

– Technika alkalmazása –
Játék(helyzetek) megismerése

Játék (helyzetek) 
tanulása

Játék 
(helyzetek)  

tanulása  
a csapatjátékban 

-10+1

Játék  
(helyzetek) 

optimalizálása 
a csapatjátékban 

10+1

FEJLESZTENDŐ  
TERÜLET

a játék 
megszerettetése

a játék  
megszerettetése

pozitív tanulási 
környezet

pozitív tanulási 
környezet

pozitív tanulási 
környezet

pozitív tanulási 
környezet

mozgásfejlesztés
ügyességfejlesztés

technikai elemek 
kivitelezése  

és alkalmazása

technikai elemek 
kivitelezése és 
alkalmazása

technikai elemek 
kivitelezése és 
alkalmazása

technikai elemek 
kivitelezése és 
alkalmazása

posztspecifikus 
technika

egyéni játék egyéni játék egyéni játék egyéni játék egyéni 
játék

összjáték összjáték összjáték összjáték

csapatjáték csapatjáték csapatjáték



EZEKEN FELÜL VISZONT A HÉT 
FOLYAMÁN A KÖVETKEZŐ FOGLALKO-
ZÁSOKAT JAVASOLJUK:
•  délelőtti iskolai foglalkozás (Intézményi Program 

kertein belül)

• kis csoportos foglalkozás

•  szabad játék szervezése, ahol az edző csak felügyelő 

szerepet tölt be

A cél a játékosok fejlődésének optimalizálása, a 

mennyiségi (sportolással, labdarúgással, mozgással 

eltöltött idő) és minőségi (korosztálytól függően opti-

mális ingerek, fejlesztő foglalkozások megteremtése) 

edzés biztosítása.

UTÁNPÓTLÁSEDZŐI  
HATÉKONYSÁGI PIRAMIS
Az utánpótlásedzői hivatás rendkívül széles körű peda-

gógiai és szakmai ismereteket követel meg. Az edzői 

hatékonysági piramis azokat az egymásra épülő terü-

leteket foglalja össze, amelyek magas szintű ismerete 

nélkülözhetetlen az utánpótlásban dolgozó szakem-

berek számára.

PEDAGÓGIA, EMBERI  
TULAJDONSÁGOK
„…a pedagógusnak nem földrajzban vagy kémiában 

kell mesternek lennie, hanem a gyerekben.” (Vekerdy 

Tamás)

Az edző nem csupán a labdarúgás elemeit oktatja, 

hanem teljes értékű embert nevel. Rendkívül fontos 

szem előtt tartani azt a tényt, hogy minden egyes 

játékos más és más, ezáltal eltérnek az igényeik és 

szükségleteik, különböznek erősségeik és gyengeségeik. 

Az edzőnek elsősorban a játékosait kell ismernie, peda-

gógusnak kell lennie és csak másodsorban szakem-

bernek. Az emberi kvalitások és a pedagógiaérzék az az 

alap, ami nélkül senki sem válhat valóban jó utánpótlá-

sedzővé. Ennek fejlesztésére tehát ugyanúgy hangsúlyt 

kell fektetni, mint a szakmai ismeretek bővítésére.

Az az edző, aki pedagógiailag felkészült, játékosai felé 

szeretettel és a nevelés szándékával fordul, tiszteletet 

érdemlő példaképpé válhat, akitől a pályán és a pályán 

kívül is labdarúgói szívesen tanulnak, akiben megbíznak. 

Végső soron pedig ez a bizalom az alapja a játékosok és 

az edző megfelelő kapcsolatának és közös sikereiknek.

POZITÍV TANULÁSI KÖRNYEZET
Számos tanulmány bizonyítja, hogy a pozitív, alkotó 

légkörnek kulcsszerepe van abban, hogy a játékosok 

kihozzák magukból a maximumot.

Ezért az edző egyik legfontosabb feladata, hogy megte-

remtse ezt a támogató környezetet. Emellett termé-

szetesen muszáj egyértelmű kereteket szabni, a pozitív 

hozzáállás csakis a következetességgel együtt eredmé-

nyes.

Ha az edző figyelmet fordít arra, (1) hogy játékosai 

számára szenvedéllyé váljon a futball, amit az edzé-

seken kívül is örömmel játszanak, (2) hogy a hibákra 

ne romboló kritikával, hanem konstruktív javaslatokkal 

reagáljon, (3) hogy ne csak képezze, hanem nevelje is 

játékosait, akkor a kitűzött személyes és csapatcélokat 

gyorsabban és hatékonyabban tudják közösen elérni.

EDZÉSMÓDSZER / HATÉKONY,  
ÉLVEZETES FELADATOK
A labdarúgás összetett, nyílt készségű sportág, 

amelyben a játékosoknak számos képességet kell 

összehangolniuk egy játékhelyzet kialakításához és 

sikeres megoldásához. A különböző meccsszituációk 

folyton változó kihívásokat jelentenek, ezekre pedig 

leginkább összetett edzésmunkával lehet felkészülni, 

ahol a gyors észlelés, döntéshozatal és a technikai kivi-

telezés is kiemelt jelentőséggel bír.

Tehát a labdarúgóknál a technikai, taktikai, kondici-

onális és mentális képességeket egyaránt szükséges 

fejleszteni. Ezek közül a FUTBALLtudás megszerzése, 

vagyis a magas szintű technikai és taktikai képzettség 

a kulcs.  Ennek megfelelően törekedjünk arra, hogy az 

edzéseken döntően aktív ellenállással szemben gyako-

roljanak a játékosok, mivel így a technikai elemeket 

hatékonyan tudják alkalmazni, és képessé válnak a 

megfelelő döntéseket meghozva a felmerülő játékhely-

zeteket megoldani.

Természetesen a megfelelő edzésmódszer mellett az 

edzések során kiemelt cél a játékosság, a játék élvezete. 

Tehát olyan gyakorlatokat érdemes választani, amelyek 

- amellett, hogy megfelelnek a kitűzött edzéscéloknak 

- változatosak, sok kapura lövést, pontszerzési lehető-

séget, versenyt kínálnak az ifjú labdarúgók számára.

AZ EDZÉS TERVEZÉSE, ELŐKÉSZÍTÉSE, 
SZERVEZÉSE, VEZETÉSE
Az edzések hatékonyságát nagyban meghatározza, 

hogy az edző milyen minőségben képes az edzéseket 

megtervezni és előkészíteni, valamint a foglalkozások 

alatt hogyan szervezi és vezeti a gyakorlatokat.

Törekedni kell tehát arra, hogy az edzések megfelelően 

átgondolva, precízen megtervezettek, szervezettek 

legyenek. Hiszen, ha egy edző egy rosszul megtervezett 

foglalkozáson folyamatoson csak a szervezésre kény-

telen figyelni és azt korrigálni, akkor képtelen a szakmai 

információkat hatékonyan átadni a játékosok számára.

INFORMÁCIÓ HATÉKONY ÁTADÁSA
Egy edzőnek nemcsak azt kell tudnia, hogy mit szeretne 

tanítani az edzéseken és mérkőzéseken, hanem arra is 

nagy hangsúlyt kell fektetnie, hogy ezt hogyan szeretné 

megtenni. Az edző szakmai tudása hiábavaló, ha játékosai 

számára ezt a tudást nem érthető módon igyekszik átadni. 

Fontos tehát, hogy az edző konkrétan, befogadható 

módon, megfelelő nyelvezettel kommunikáljon, megbizo-

nyosodva arról, hogy a mondandója nyitott fülekre talál. 

Egyénre szabott, konkrét információkkal elméleti tudását 

úgy kell átadnia, hogy azt játékosai a pályán alkalmazni 

tudják. Valamint az utasítások mellett főként kérdések és 

irányított felfedezéses oktatás alkalmazásával törekednie 

kell arra, hogy a labdarúgók megértsék a játék összefüg-

géseit.

MÉRKŐZÉS
Amíg a felnőttlabdarúgásban a győzelem a legfonto-

sabb cél, az utánpótlás-nevelés során a mérkőzés a 

képzés „csupán” egy lényeges eleme. Természetesen 

a győzelem fontos minden szereplő számára, azonban 

a mutatott játék minősége kell, hogy a legfontosabb 

tényezővé váljon. Gyakorlati munka során a mérkő-

zéseken az eredményesség és a képzés egészséges 

egyensúlyát rendkívül nehéz megtalálni, de a közép-

pontban minden esetben a játékosok nevelése, egyéni 

fejlődése kell, hogy álljon; törekedve arra, hogy minden 

labdarúgó megfelelő mennyiségi és minőségi játéki-

dőhöz jusson.
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U6-U7 2

U8-U9 2

U10-U11 3

U12-U13 3

U14-U15 3-4

U16-U19 3-4

Javasolt minimum edzések száma korosztályonként:

EDZÉSMÓDSZER/
HATÉKONY, ÉLVEZETES 

GYAKORLATOK HASZNÁLATA

POZITÍV TANULÁSI 
KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

PEDAGÓGIA, EMBERI TULAJDONSÁGOK

EDZÉS 
TERVEZÉSE,

ELŐKÉSZÍTÉSE, 
SZERVEZÉSE, VEZETÉSE

INFORMÁCIÓ 
HATÉKONY ÁTADÁSA

MÉRKŐZÉS



KLUB - ÓVODA 

KAPCSOLATA

I.  KLUB ÉS AZ ÓVODA  
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK A CÉLJA: 

a nevelési-közoktatási intézmény pedagógiai program-

jához igazodva, a gyermekek egészséges életmódra 

nevelésének, testi-lelki fejlődésének, a mindennapos 

testedzési programjának elősegítése.

KLUBCÉLOK: 
• tömegsportbázis szélesítése 

• utánpótlás biztosítása  

• labdarúgással való megismerkedés 

• labdarúgás népszerűsítése

• futballközösség kialakítása

03.2  
A Körzet Központ 
által kiépített kapcsolati 
hálók intézményekkel 
és sport szervezetekkel

ÓVODAI CÉLOK: 
• rendszeres sportolási igények kialakítása

• a mozgásigény kielégítése

• mozgásképességek fejlesztése, multisportokkal való 

ismerkedés                                                                        

• óvoda hírnevének terjesztése

• egészséges életmódra nevelés

MLSZ RÉSZÉRŐL MINIMÁLIS ELVÁRÁS: 
Együttműködési megállapodás megkötése két óvodával!

Előkészítés:

• a helyi és környékbeli óvodák feltérképezése (összegzés, 

távolságok vizsgálata)

• pedagógiai program vizsgálata (sporthoz való viszony)

• mely sportágak jelennek meg az adott intézményben

• az óvodákban lévő gyermekek létszámának megvizsgálása

FELADATOK:
1.  személyes kapcsolat felvétele az óvoda intézményve-

zetőjével

2.  az intézményvezető labdarúgáshoz való  pozitív 

hozzáállásának elősegítése 

3.  infrastrukturális adottságok vizsgálata (tornaszoba, 

tornaterem, ovifocipálya, műfüves pálya, füves pálya, 

stb…)

4.  sporteszközök meglétének feltérképezése (labdák, 

bóják, jelzőtrikók, kapuk, stb…)

5.  Bozsik Intézményi programban való részvétel vizsgá-

lata 

6.  óvodapedagógusok hozzáállásának vizsgálata, pozitív 

munkakörnyezet kialakítása 

7.  Megjegyzés: amennyiben az intézményvezető elzár-

kózik az együttműködés lehetőségétől, opcióként 

jelenik meg a fenntartó Önkormányzat megkeresése.

FELADAT:
1.  Önkormányzati ráhatással bíró (sportért felelős 

referens, képviselő, alpolgármester, polgármester) 

személlyel történő egyeztetés a lehetőségekről    

2.  Önkormányzat pozítív hozzáállásának elősegítése a 

labdarúgáshoz

II.  KLUB - ÓVODA  
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETEK:

1.  együttműködési szerződés tartalmának megfogalma-

zása és megkötése

2.  miért fognak együttműködni?

3.  szerződésben dokumentálni, hogy mit biztosít az 

óvoda és a klub [edzések száma, időpontjai, hely-

színei, foglalkoztatást végzők (óvodapedagógusok, 

testnevelők, labdarúgóedzők)]

III.  KLUB ÉS AZ ÓVODA  
KÖTELEZETTSÉGEI:

1. kapcsolattartó(k) kijelölése

2  az intézmény részére szükséges TAO-támogatás, 

-forrás biztosítása

3.  együttműködés megjelenítése a médiában, 

honlapon, közösségi médiában, illetve az intézmény/ 

sportegyesület hirdetőfalán

4.  közös molinó és póló készítése a klub és az óvoda 

címerének a megjelenítésével

5.  rendszeres kapcsolattartás (havi, kétheti, heti) 

személyesen, telefonon vagy online

6.  tájékoztató plakát, szórólapok kihelyezése

7.  óvodapedagógusokkal történő szoros együttműködés

8.  élményközpontú foglalkozások megtartása 

9.  elméleti és gyakorlati képzések rendszeres megtar-

tása az intézményben ill. az egyesület sporttelepén

10.  szakmai anyagok digitális és nyomtatott formában 

történő átadása 
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MLSZ 
SPORTIGAZGATÓSÁG

INTERNÁL  
(belső, a csapatnál 

dolgozó  
alkalmazottak)

EXTERNÁL  
(külső) kapcsolatok

TEHETSÉG 
KÖZPONTOK,

GRASSROOTS EGY.

INTÉZMÉNYEK
(óvoda, iskola)

SPORTSZERVEZETI
KAPCSOLATOK



11.  eseménynaptár elkészítése (sportnapok, rendezvé-

nyek, fesztiválok, tornák)

12.  közösségi programok szervezése:

• létesítménybejárás, ismerkedés

•  rajzpályázat (miért szeretek focizni?), rajzok kifüg-

gesztése a klub falára

• látogatás edzésen

• szurkoljunk együtt mérkőzésen

•  fesztivál szervezése (felnőttmérkőzés előtt vagy a 

mérkőzés szünetében)

• klubikonok, ereklyék bemutatása

•  aláírókártyák, tollak, füzetek, apróbb ajándékok bizto-

sítása 

• karitatív programok szervezése 

• létesítmények közös átadása 

• közös szülői értekezletek 

•  év végi díjátadások szervezése, motivációs csomagok 

(óvodapedagógusok, gyermekek számára)

Megjegyzés: az együttműködési megállapodás tartalmi részei 
függenek a helyi viszonyoktól és a helyi adottságoktól egya-
ránt.

MLSZ RÉSZÉRŐL MINIMÁLIS ELVÁRÁS: 
Együttműködési megállapodás, megkötés két óvodával!

A Bozsik intézményi programban óvodai körzet kialakí-

tása.

KLUB - ISKOLA 

KAPCSOLATA

I.  KLUB ÉS AZ ISKOLA  
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK A CÉLJA: 

közösen biztosítani a sportoló tanulók tehetsége szerinti 

maximális teljesítmény elérésének lehetőségét, mind 

tanulmányaik, mind sportolásuk terén, figyelembe 

véve a sportoló tanuló érdekeit, a sportág utánpót-

lás-nevelési célkitűzéseit és a hatályos jogszabályokat. 

Továbbá közösen biztosítani a magas szintű testkultu-

rális műveltséget és a testnevelés tantárgy emelt szintű 

oktatását, valamint a labdarúgás specifikus képzését.

KLUBCÉLOK: 
• tömegsportbázis szélesítése 

• labdarúgás népszerűsítése

• futballközösség kialakítása

• labdarúgóképzés biztosítása

• tehetségek keresése, kutatása

• tehetségek gondozása, fejlesztése

ISKOLAI CÉLOK: 
• rendszeres sportolási igények kialakítása

• a mozgásigény kielégítése

• egészséges életmódra nevelés

• tanulás-sportolás összehangolása

MLSZ RÉSZÉRŐL MINIMÁLIS ELVÁRÁS: 
Együttműködési megállapodás megkötése két iskolával!

A Bozsik intézményi programban iskolai körzet kialakí-

tása.

ELŐKÉSZÍTÉS:
• a helyi és környékbeli iskolák feltérképezése (iskola, 

sportiskola- köznevelésű/egyesületi típusú, összegzés, 

távolságok vizsgálata)

• pedagógiai program (nevelőtestületi jóváhagyás) és a 

helyi tanterv vizsgálata 

• mely sportágak jelennek meg az adott intézményben

• az iskolákban lévő gyermekek létszámának megvizs-

gálása

FELADATOK:
1.  személyes kapcsolatfelvétel az iskola intézményveze-

tőjével

2.  az intézményvezető labdarúgáshoz való pozitív 

hozzáállásának elősegítése 

3.  infrastrukturális adottságok vizsgálata (tornaterem, 

műfüves pálya, füves pálya, udvar stb…)

4.  sporteszközök feltérképezése (labdák, bóják, 

jelzőtrikók, kapuk, stb…)

5.  Bozsik Intézményi programban való részvétel vizsgá-

lata 

6.  testnevelők hozzáállásának vizsgálata, pozitív munka-

környezet kialakítása 

Megjegyzés: amennyiben az intézményvezető elzárkózik 
az együttműködés lehetőségétől, opcióként jelenik meg az 
állami fenntartó Klebelsberg Központ megkeresése.

FELADAT:
1. Egyeztetés az állami fenntartóval, a Klebelsberg 

Központtal (Élő szerződés és megállapodás van a Körzet 

Központ és az MLSZ között!) 

II.  KLUB - ISKOLA  
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETEK:

1.  együttműködés tartalmának megfogalmazása és 

megkötése

2. miért fognak együttműködni?

3.  szerződésben dokumentálni, mit biztosít az iskola és 

a klub [edzések száma, időpontjai, helyszínei, foglal-

koztatást végzők (testnevelők, labdarúgóedzők)]

III.  KLUB ÉS AZ ISKOLA  
KÖTELEZETTSÉGEI:

1. kapcsolattartó(k) kijelölése

2.  az intézmény részére szükséges TAO-támogatás, 

-forrás biztosítása

3.  együttműködés megjelenítése a médiában, 

honlapon, közösségi médiában, illetve az intézmény/ 

sportegyesület hirdetőfalán

4.  közös molinó és póló készítése a klub és az iskola 

címerének a megjelenítésével

5.  rendszeres kapcsolattartás (havi, kétheti, heti) 

személyesen, telefonon vagy online

6. tájékoztató plakát, szórólapok kihelyezése

7. testnevelőkkel történő szoros együttműködés

8.  szakmai anyagok digitális és nyomtatott formában 

történő átadása 

9.  „versenynaptár” elkészítése (sportnapok, rendezvé-

nyek, fesztiválok, tornák)

10.  közösségi programok szervezése:

• mérkőzéseken szurkoljunk együtt

•  tornák szervezése és lebonyolítása a felnőttcsapat 

mérkőzése előtt

• intézmények közötti bajnokságok szervezése

• klubikonok, ereklyék bemutatása

• aláírókártyák, tollak, füzetek biztosítása

• karitatív programok szervezése

• létesítmények közös átadása

• közös szülői értekezletek megtartása 

•  év végi díjátadások szervezése (óvodapedagógusok, 

gyermekek számára)

IV. EGYÜTTMŰKÖDÉS TARTALMA:

ISKOLA BIZTOSÍTJA:
1.  hogy a tanulók részt vehessenek a reggeli és délutáni 

edzéseken

2.  engedélyezi a sportoló tanulók edzőtáborban és 

versenyeken való részvételét 

3.  kommunikáció és folyamatos kapcsolattartás osztály-

főnök- testnevelő- edző között

KLUB BIZTOSÍTJA:
1.  havi edzéslátogatottság leadása az egyesület részéről

2.  kommunikáció és folyamatos kapcsolattartás  

osztályfőnök - testnevelő - edző között

3.  labdarúgóképzés biztosítása

Megjegyzés: az együttműködési megállapodás tartalmi részei 
függenek a helyi viszonyoktól és a helyi adottságoktól egya-
ránt.

KLUB - PART-

NEREGYESÜLET 

KAPCSOLATA

I.  KLUB ÉS A PARTNEREGYESÜLETEK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK A CÉLJA: 

szervezett körülmények között teret biztosítson a spor-

tolóik számára a rendszeres edzésekre és a verseny-

szerű sportolásra egyaránt. Sportolóikat labdarúgó-

képzésben részesítik, valamint kiemelten segítik és 

támogatják a kiemelkedő képességű játékosok felfelé 

áramlását.

KLUBCÉLOK: 
• labdarúgás népszerűsítése

• futballközösség kialakítása

• labdarúgóképzés biztosítása  

• tehetségek keresése, kutatása

• tehetségek egyéni fejlesztése, képzése

• visszafelé áramlás segítése
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PARTNEREGYESÜLETI CÉLOK: 
• tömegsportbázis szélesítése 

• rendszeres sportolási igények kialakítása

• a mozgásigény kielégítése

• egészséges életmódra nevelés

• labdarúgóképzés biztosítása

• tehetségek keresése, kutatása

• tehetségek felfelé áramlásának a segítése

MLSZ RÉSZÉRŐL MINIMÁLIS ELVÁRÁS: 
Együttműködési megállapodás megkötése a Tehetség 

Központtal és Grassroots klubbal kialakított partnerkap-

csolat

ELŐKÉSZÍTÉS:
• a helyi és környékbeli partneregyesületek feltérképe-

zése (összegzés, távolságok és logisztika vizsgálata)

• tradíció, hagyomány bemutatása, klubfilozófia  

és -értékek meghatározása

• belső-külső környezeti elemzés (Stakeholder, swot) 

• a korosztályok és igazolt játékosok  

létszámának feltérképezése

• óvodai, iskolai, egyesületi kapcsolatok vizsgálata

FELADATOK:
1.  személyes kapcsolatfelvétel az egyesület elnökével, 

vezetőjével

2.  az elnök vagy klubvezető labdarúgáshoz, valamint az 

együttműködéshez való pozitív hozzáállásának előse-

gítése

3.  infrastrukturális adottságok vizsgálata   (tornaterem, 

műfüves pálya, füves pálya, udvar stb…)

4.  sporteszközök meglétének vizsgálata (labdák, bóják, 

jelzőtrikók, kapuk, stb…)

5.  Bozsik Intézményi és Egyesületi Programban való 

részvétel vizsgálata 

6. versenyrendszer, személyi állomány feltérképezése

7. edzők hozzáállásának feltérképezése

II. KLUB - PARTNEREGYESÜLET 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETEK:
1.  együttműködés tartalmának megfogalmazása  

és megkötése

2.  miért fognak együttműködni?

• futballközösség kialakítása

• szakmai együttműködés kialakítása

• tehetségkutatás, tehetséggondozás  

és felfelé áramlás

• visszafelé áramlás segítése

3.  szerződésben dokumentálva, mit biztosít a klub  

és a partneregyesület 

III.  KLUB ÉS A PARTNEREGYESÜLET 
KÖTELEZETTSÉGEI:

1.  kapcsolattartó(k) kijelölése

2.  együttműködés megjelenítése a médiában,  

honlapon, közösségi médiában  

és a sportegyesületek hirdetőfalán

3.  közös molinó és póló készítése a klub  

és partneregyesület címerének a megjelenítésével

4.  rendszeres kapcsolattartás (havi, kétheti, heti)  

személyesen, telefonon vagy online

5.  tájékoztató plakát, szórólapok kirakása

6.  korosztályos edzőkkel történő szoros együttműködés

FUTBALLKÖZÖSSÉG KIALAKÍTÁSA:
 a. kötődés kialakítása

 b. ingyenes mérkőzéslátogatás

 c. klublátogatás

 d. helyi értékek bemutatása (ikonok, ereklyék)

 e. aláírókártyák, tollak, füzetek biztosítása

 f.  karitatív program (sportfelszerelésekkel  

való támogatás)

 g. közös megjelenés (létesítmények átadása)

 h. közös szülői értekezletek megtartása

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS  
KIALAKÍTÁSA:
 a. rendszeres értekezletek (havi, kétheti, heti)

 b.  szakmai továbbképzések a klubnál,  

ill. a partneregyesületnél

 c.  szakmai napok, elméleti  

és gyakorlati edzésbemutatók

 d.  képzési anyagok biztosítása nyomtatott  

és digitális formában

 e. szakmai ajánlások beépítése

 f.  „nyitott klub” edzések és mérkőzések  

megtekintésének a lehetősége

 g.  év végi díjátadók, motivációs csomagok  

(edzők díjazása)

TEHETSÉGKUTATÁS, TEHETSÉG-
GONDOZÁS, FELFELÉ ÁRAMLÁS
 a. személyes adatbázis (adatok, felmérések)

 b. grundok, játszóterek látogatása

 c. tehetségek nyomon követése

 d. ajánlás a partneregyesület részéről

 e. minitornák szervezése

 f.  tehetséges játékosok részvétele a klub  

korosztályos edzésein

ÁTIGAZOLÁS ESETÉBEN KÖLCSÖNÖS 
MEGELÉGEDETTSÉG 

JÁTÉKOS VISSZAFELÉ ÁRAMLÁSÁNAK 
A SEGÍTÉSE
 a.  kapcsolatfelvétel, segítségadás és nyomon követés

Természetesen a fent nevezett és kialakított  

kapcsolatok nem egyformák minden sportszervezettel,  

ezért fontos kiemelni, hogy a különböző szinteken lévő 

sportszervezetekkel való kapcsolatoktól az alábbiak 

megvalósulását várja el a Szövetség: 

AKADÉMIÁK
Fontos cél, hogy a Körzet Központok az általuk azono-

sított tehetségeket a velük együttműködő akadémi-

ákhoz, Tehetség Központokhoz irányítsák, így biztosítva 

a felfelé áramoltatás alapelvének megvalósulását. Az 

ehhez szükséges átigazolási szabályzat a Nyilvántartási, 

Igazolási, Átigazolási Szabályzatban található, a 13.§ Az 

általános játékjogosultság paragrafus alatt.

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
A működési költségtérítés arra szolgál, hogy a külön-

böző szinten nevelkedő játékosok képzésére fordított 

összeg az átigazolás pillanatában megtörténjen, ezzel 

a sportszervezetek kiadásai nem csak hosszú távon 

kerülnek kiegyenlítésre. A szabályzat fő célja, hogy a 

labdarúgók csak a legindokoltabb esetekben hagyják el 

a saját régiójukat, továbbá szabályozza a felső korosz-

tályok átigazolásainak számát. E szabályzatnak köszön-

hetően elkerülhető azon átigazolások létrejötte, mely a 

játékosok karrierjében, illetve a sportszervezet életében 

is deficitet okozna. 

KÖRZET KÖZPONTOK
A Tehetség Központok szakmailag támogatást nyújtanak 

a hozzájuk tartozó Körzet Központoknak. Fontos, hogy 

az adott régió egyforma szakmai irányvonal mentén 

dolgozzon, így kulcsfontosságú az együttműködések 

rendszeres gyakorlása, mely közös képzéseket/konfe-

renciákat jelent. Továbbá szakmai segítségnyújtást és 

iránymutatást kapnak a Tehetség Központok részéről.  

A Körzet Központok a Sportigazgatóság által felügyelt és 

általuk megszervezett Kiválasztási Program alkalmával 

gyűjtik össze a potenciális játékosokat, a Tehetség 

Központok pedig innen szelektálhatják ki a megfelelő 

szintű labdarúgókat. A Tehetség Központok a Körzet 

Központok által szervezett kibontakoztatási programban 

nyújtanak szakmai segítséget.

A PROGRAM LEÍRÁSA
A Körzet Központok a saját régiójukban a Tehetség 

Központok által meghatározott szakmai irányvonal mentén 

dolgoznak. Fontos, hogy az egy Tehetség Központhoz 

tartozó Körzet Központok edzői is kommunikáljanak 

egymás között, és rendszeresen szakmai egyeztetéseket 

folytassanak egymással. A Körzet Központok nem egymás 

ellenfelei, fő feladatuk a magyar labdarúgás építése. Cél, 

hogy ne egymás játékosait, edzőit csábítsák el, hanem a 

hozzájuk tartozó Grassroots / Amatőr klubokból építkez-

zenek, valamint a közös irányvonal mentén a klubjukra 

jellemző sajátosságokat figyelembe véve, a kitűzött képzési 

alapelvekhez igazodva  neveljék játékosaikat. 

GRASSROOTS/AMATŐR KLUBOK: 
Az egységes regionális irányelv, valamint a Körzet 

Központ és a Grassroots/Amatőr egyesületek közötti 

szoros kapcsolat fontos; és lényeges, hogy a Körzet 

Központok által szervezett eseményeken a Grass-

roots/Amatőr klubok játékosaival és edzőivel is szoros 

szakmai kapcsolat tudjon létesülni. A bázis megterem-

tésében fontos szerepet játszó klubok játékosainak 

zömével dolgozni fog, így az aktív iránymutatás már 

rövidebb idejű integrációt eredményezhet.  
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03.3  
Versenyeztetés
A versenyeztetés a sportigazgatóság szakmai céljait 

hivatott támogatni. A versenykiírások tartalmazzák a 

részletes szabályozást, mely a dokumentumtar.mlsz.hu 

alatt található.

A versenyeztetés új formájában megvalósulnak azon 

alapelvek, miszerint lehetőleg minden játékos a saját 

képességeinek megfelelő ellenfelekkel játsszon, bizto-

sítva ezzel a megfelelő szintű fejlődést és a játék 

örömének lehetőségét. Továbbá a játéklehetőség bizto-

sítva legyen az alsó korosztályoknál, és szolgálják a 

felfelé áramoltatást, illetve a tehetségek azonosítását 

költséghatékonyan.

LEBONYOLÍTÁS AZ U6-U13 KÖZÖTT:
A gyermekszekció  versenyzési lehetőségét továbbra 

is a Bozsik Egyesületi Program biztosítja, de életkori 

szakaszoknak megfelelően differenciálásra került. A 

már említett egyesületi szintek egymástól elkülönülő 

versenyrendszerben szerepelnek. A Körzet Központi 

egyesület játékosai U10-es korosztályig alap körzeti 

eseményeken vesznek részt, majd ezt követően a regi-

onalitás lép be a versenyrendszerbe a megfelelő szintű 

fejlődés érdekében. 

LEBONYOLÍTÁS AZ U14-U19 KÖZÖTT:
A felső korosztályoknál korábban már bevezetésre 

került regionális versenyrendszer kiegészül, és az alap-

bajnokságok mellett egy regionális kiemelt bajnokság 

biztosítja a fejlődést a Körzet Központok csapatai 

számára U15 korosztály fölött. Ezen bajnokságokban 

való részvétel a 2022-es évadtól a Körzet Központ 

egyesületei számára kötelező. Alapcél, hogy a korosztá-

lyok a saját eredményeik alapján juthassanak osztályról 

osztályra. Fontos a már Körzet Központokban lévő játé-

kosok megfelelő színvonalú versenyeztetése a későbbi 

felnőttfutballba való beépítés érdekében.
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Grassroots/Amatőr Körzet Központok  
(93 sportszervezet)

Tehetség Központok  
(28 sportszervezet)

Kiemelt Akadémiák  
(10 sportszervezet)

U7 Fesztiválok (körzetenként) 3:3 ellen

U8 Fesztiválok (körzetenként) 4+1

U9 Fesztiválok (körzetenként) 4+1 Tornák (4 regionális csoportban) 4+1

U10 Tornák (körzetenként) 6+1 Tornák (4 regionális csoportban) 6+1

U11 Tornák (körzetenként) 6+1 Tornák (Regionális 2 megyén-
ként) 6+1 csökkentett pálya Tornák (4 regionális csoportban) 6+1

U12

Megyei Bajnokság
8+1 félpálya

Bajnokság  
(regionális, 2 megyénként) 

8+1 csökkentett pálya

Bajnokság (4 regionális csoportban) 8+1 csökkentett pálya

U13
Bajnokság (4 regionális csoportban)

8+1 csökkentett pálya

Nagypályás bajnokság és tabellaszámítás kezdete!

U14
Regionális Bajnokság (10 csoport)

Országos Bajnokság 4 csoportban

U15

Regionális „Alap” Bajnokság

Regionális „Kiemelt” (2x14, 2 kieső)

Országos „Alap” csoport  
(12 csapat, 1 kieső)

Országos Bajnokság „Kiemelt” csoport (12 csapat, 1 kieső)

U16

Megyei Bajnokság (nincs feljutás!)

Regionális „Alap” Bajnokság

Regionális „Kiemelt” (2x14, 2 kieső)

Országos Bajnokság „Alap” csoport (12 csapat, 1 kieső)

Országos Bajnokság „Kiemelt” csoport (12 csapat, 1 kieső)

U17

Regionális „Alap” Bajnokság

Regionális „Kiemelt” (2x14, 2 kieső) 2022-től!

Országos Bajnokság „Alap” csoport (12 csapat, 1 kieső)

Országos Bajnokság „Kiemelt” csoport (12 csapat, 1 kieső)

U19

Megyei Bajnokság

Regionális „Alap” bajnokság

Regionális „Kiemelt” (2x14, 2 kieső) 2023-tól!

Országos Bajnokság „Alap” csoport (12 csapat)

Országos Bajnokság „Kiemelt” csoport (12 csapat)



03.4  
Bozsik Intézményi és 
Egyesületi Program
BOZSIK INTÉZMÉNYI PROGRAM

A PROGRAM CÉLJA: 
A játéköröm biztosítása, a játék megszerettetése, 

intézményi tömegbázis kialakítása és szélesítése, tehet-

séges gyermekek áramoltatása a sportszervezetekbe. 

A PROGRAM LEÍRÁSA:
A tanórán kívüli labdarúgó-foglalkozások és -események 

intézményi támogatása az iskolákban és óvodákban.  

A heti 2 délutáni foglalkozáson a gyermekek számára 

biztosított a rendszeres képzés - játék - edzés - mérkőzés 

lehetősége. Az MLSZ a programban résztvevőket 

egységes regisztrációs és nyilvántartási rendszer működ-

tetésével kíséri figyelemmel. A program elsődleges célja 

az utánpótlásbázis további szélesítése, a tömegesítés 

és a toborzás elősegítése az egyesületi kapcsolatokon 

keresztül. Megszervezi az intézmények közötti körzeti és 

országos labdarúgótornák, -fesztiválok lebonyolítását.  

Az MLSZ iskolai programja annak a szemléletnek és 

rendezvénytípusnak a meghonosításán fáradozik, amely 

részvétel- és sikerélmény-orientált, és kevésbé koncentrál 

a versenyzésre.  A „Bozsik Intézményi Program Verseny-

kiírás, Eljárási Rend, Szakmai Követelmények” című doku-

mentum teljes részletességgel tartalmazza a program 

leírását.  A Programban szerepet kap a 13-14 éves korosz-

tály is, így 5-14 éves kor között ad lehetőséget a futbal-

lozni vágyó gyermekeknek az intézményekben, tovább 

növelve a labdarúgás tömegbázisát. 

A PROGRAM ELEMEI: 
Labdarúgó-foglalkozás az intézményben, sulibajnokság, 

körzeti rendezvények (fesztivál és torna), tanévnyitó fesz-

tivál, tanévzáró fesztivál.

A Körzet Központok számára a Bozsik Intézményi Prog-

ramban való aktív szerepvállalás és az intézményi körzet 

kialakítása kötelező, a hatékony tömegbázis szélesítése 

és a labdarúgás megszerettetése céljából.

BOZSIK EGYESÜLETI PROGRAM

A PROGRAM CÉLJA: 
Az egyesületi tömegbázis kialakítása, a sportághoz 

kötődés megszilárdítása, technikai alapok megteremtése, 

a kreativitás ösztönzése és a kiválasztási színtér biztosí-

tása.
A PROGRAM LEÍRÁSA:
 A program legfontosabb eleme a körzeti rendszer, az 

U6-7, az U8-9 fesztiválok és az U10-11-es korosztá-

lyokban tornarendszerű lebonyolítás. Alapkövetelmény, 

hogy egy körzetben minimum 10 sportszervezet 

csapata szerepeljen a hatékony játék érdekében. A 

program tornarendező egyesületeket, egyesületi felké-

szítést és versenyeztetést támogat, a Tehetség Központ 

vezető edzője és az MLSZ mentorok szakmai felügye-

lete mellett. A körzeti tornákat az MLSZ által működte-

tett online adatbázisba (IFA) regisztrálják.

„BOZSIK Egyesületi Program - ELJÁRÁSI REND, 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” című dokumentum teljes 

részletességgel tartalmazza a program leírását. 

A PROGRAM ELEMEI: 
hetente minimálisan 2 labdarúgó-foglalkozás a sport-

szervezetben, U11 korosztályban 10 gyermeklabdarúgó 

torna/év a körzetben, az U6-7, az U8-9 korosztály 

számára 8 fesztiválrendezvény/év   

Bozsik program, tornák

Bozsikprogram, fesztiválok
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Iskola TAO Óvoda

Grassroots egyesület
+sportszervezői díj

+sporteszközcsomag díja

Iskola TAO Óvoda

Grassroots egyesület
+sportszervezői díj

+sportszközcsomag díja

Iskola TAO Óvoda

Grassroots egyesület
+sportszervezői díj

+sportszközcsomag díja

Iskola TAO Óvoda

Grassroots egyesület
+sportszervezői díj

+sportszközcsomag díja

Iskola

Iskola

Óvoda

Óvoda

C szint KÖRZETKÖZPONT
+körzeti szervező díja

+torna/fesztivál rendezési díja
+sportszervezői díj 

+sporteszközcsomag költsége

MLSZ  
mentor

Tehetség 
Központ  

Grassroot- 
koordinátor

KÖRZET  
KÖZPONT

GRASSROOTS
AMATŐR KLUB

GRASSROOTS
AMATŐR KLUB

GRASSROOTS
AMATŐR KLUB

GRASSROOTS
AMATŐR KLUB

GRASSROOTS
AMATŐR KLUB

GRASSROOTS
AMATŐR KLUB

GRASSROOTS
AMATŐR KLUB

GRASSROOTS
AMATŐR KLUB



03.5  
A Sportigazgatóság által megha-
tározott kiválasztási program
A Körzet Központ a szakmai felügyelete alatt zajló 

Bozsik-programok során az egyesület adatbázisában 

regisztrálja azoknak a játékosoknak az adatait, akik a 

körzetükhöz tartozó Grassroots/Amatőr csapataikból 

kiemelkednek. Ezt követően a körzet tehetségei a 

Bozsik-program rendezvényei mellett részt vesznek a 

körzet kiemelt tehetségeinek 2 heti rendszerességgel 

szervezett edzésein, ahol a Tehetség Központ szakem-

bere a Körzet Központ szakmai vezetőjének segítségével 

vezeti a foglalkozásokat. Évi két alkalommal, őszi és 

tavaszi táborok szervezésével segítik a továbbfejlődést, 

melyet a Körzet Központ szakmai vezetője felügyel.  A 

Bozsik-program befejezését követően a Körzetek által 

foglalkoztatott labdarúgók egy - a Tehetség Központ 

által szervezett - kiválasztó tornán vesznek részt. A 

program célja, hogy egy újabb lehetőséget biztosít-

sunk a labdarúgók és a sportszervezetek számára, 

hogy minél több kiemelkedő képességekkel rendelkező 

tehetség kerüljön beazonosításra, és juthasson el a 

leghamarabb a számára megfelelő szintű központhoz.

A PROGRAM FELELŐSEI:  
Szervezési feladatok: Operatív és Partnerkezelési vezető 

•  Szakmai felelősök: Tehetség Központ vezetője (Gr. 

koordinátor), Körzet Központ szakmai vezetője

•  Az ellenőrzést és mentorálást a klubfejlesztési osztály 

szakemberei látják el

A FOGLALKOZÁSOK, KIVÁLASZTÓ 
ESEMÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSE

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
Kiemelt játékosok foglalkozásait, kiválasztó tornákat 

- mérkőzéseket ott lehet rendezni, ahol az MLSZ által 

előírt infrastrukturális és szakmai feltételek adottak. 

(lásd: kritériumok Körzet Központok számára) A foglal-

kozásokat kedd, szerda és csütörtöki napokon a klub 

által kijelölt időszakokban kell megrendezni, lehetőség 

szerint tanítási időn kívül, a pályák szabad kapacitását 

figyelembe véve! Ettől eltérni csak rendkívüli időjárás 

esetén lehet, a területileg illetékes MLSZ-mentor enge-

délyével! A kiemelt játékosok foglalkozásain, kiválasztó 

tornákon - mérkőzéseken a Körzet Központok (a sport-

szervezetek segítségével) kötelesek biztosítani a meghí-

vott játékosok szereplését!

SZERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK
A felelős szakmai vezetőknek - Grassroots-koordinátor 

és a Körzet Központ vezetője (továbbiakban: szakmai 

vezetők) - 60 perccel az esemény kezdete előtt a hely-

színen kell lenniük! Törekedni kell a foglalkozás felté-

teleinek megteremtésére, ezért a lehetőségek szerinti 

legjobb pályát kell kialakítani úgy, hogy a foglalkozás 

szakmai célkitűzései maximálisan megvalósulhassanak! 

A felelős szakmai vezetőknek el kell készíteniük az 

esemény forgatókönyvét, időrendjét, pályabeosztását, 

melyeket  láthatóvá kell tenni a játékosok és láto-

gatók számára! A felelős szakmai vezetőknek fel kell 

készülniük, hogy előre nem látható események követ-

kezhetnek be. Ezekben az esetekben sem változhat a 

gyakorlás, a rendezvény minősége. A Körzet Központ 

szakmai vezetője az Operatív vezetővel egyeztetve  

köteles 3 napon belül a távolmaradásról és a távolma-

radó csapatról írásban jelentést adni a területileg ille-

tékes MLSZ-mentor számára! A foglalkozások, esemé-

nyek elején a felelős szakmai vezető (Tehetség Központ 

vezető – Grassroots-Koordinátor) ismerteti a célkitűzé-

seket, feladatokat és motiválja a fiatal labdarúgókat a 

felszabadult játékra!

RENDEZŐI-LEBONYOLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK
A kiválasztott játékosok rendezvényre való eljutása és 

eljuttatása a rendező egyesület és az Operatív vezető 

feladata és felelőssége. A rendező egyesület képvise-

lőjének 60 perccel az esemény kezdete előtt a hely-

színen kell lennie! Abban az esetben is a helyszínen kell 

lennie, és tájékoztatnia kell a helyszínre megérkező 

játékosokat, szülőket, ha a torna vagy foglalkozás pl. 

időjárási körülmények miatt elmarad! A rendező köteles 

jó minőségű füves vagy műfüves pályát biztosítani! 

A pályákat és az öltözőket 30 perccel az eseményt 

megelőzően, teljes mértékben előkészítetten kell a 

korosztályos csapatok részére biztosítani! Törekedni kell 

a folyamatos játék feltételeinek megteremtésére, ezért 

a lehetőségek szerinti maximális számú gyakorló helyet 

kell kialakítani úgy, hogy a pályák között elegendő hely 

legyen!

ELŐÍRÁSOK A FELELŐS SZAKMAI 
VEZETŐ SZÁMÁRA
•  El kell készíteni a foglalkozások szakmai programját 

az életkori sajátosságoknak megfelelőn, illeszkedve a 

Tehetség Központ és a Körzet Központ által elkészí-

tett szakmai koncepcióhoz és irányelvekhez. A kidol-

gozott programokat havi rendszerességgel legkésőbb 

az adott hó első foglalkozását megelőző harmadik 

napon tovább kell küldeni a területileg illetékes 

MLSZ-Mentornak.   

•  Feladata a foglalkozásokon, rendezvényeken való 

részvétel, akadályoztatása esetén megbízottja helyet-

tesíti! 

•  Észrevételek munkanaplóba jegyzése, és annak 

megküldése a területileg illetékes MLSZ-Mentor 

részére.

A FOGLALKOZÁSOK, KIVÁLASZTÓ 
ESEMÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA

SZERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK
A felelős szakmai vezetőknek gondoskodniuk kell arról, 

hogy a foglalkozás, rendezvény valamennyi résztvevője 

azonos feltételek mellett vegyen részt a gyakorlásban, kivá-

lasztásban! A résztvevők regisztrálása, az esemény prog-

ramjának dokumentálása a Körzet Központ vezetője jóvol-

tából folyamatos. A rendezvények idején biztosítani kell a 

játékosok részére a folyamatos folyadékpótlás lehetőségét.

RENDEZŐI-LEBONYOLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK
A játék a gyermekeké, nem a felnőtteké, a foglalko-

zások, kiválasztó események ideje alatt csak a játékosok 

és az edzők tartózkodhatnak a pálya területén! Mindenki 

más a lelátóról, illetve korláton kívülről követheti figye-

lemmel a gyermekek játékát!

A FOGLALKOZÁSOK, KIVÁLASZTÓ 
ESEMÉNYEK LEZÁRÁSA

A FELELŐS SZAKMAI VEZETŐ FELA-
DATA
A foglalkozásokat, kiválasztó rendezvényeket követően 

értékeljük a gyermekeket. Emeljük ki a pozitív tapasz-

talatainkat, biztassuk a fiatal labdarúgókat további 

gyakorlásra! A foglalkozás, kiválasztó események 

regisztrálását 48 órán belül el kell végezni, továbbá 

eseményenként 3 digitális fotót el kell juttatni a terüle-

tileg illetékes MLSZ-mentor számára, 48 órán belül!

RENDEZŐI ELŐÍRÁSOK
Minden kiválasztó eseményt, kiemelt játékosok foglal-

kozását követően gondoskodni kell a résztvevők étkez-

tetéséről, folyadékpótlásáról! Körzeti szintű rendezvé-

nyek esetén kötelezően szendvicset (min. 2 db), teát/

ásványvizet, gyümölcsöt és a folyadékpótlást kell bizto-

sítani!

U12-TEHETSÉGEK KIVÁLASZTÁSA A 
KÖZPONTOKBAN
A Körzet Központokban szereplő körzetválogatottak és 

a Tehetség Központ U12-es csapata ősszel és tavasszal,  

1-1 alkalommal, valamint az évad befejezését követően 

kiválasztó tornán vesznek részt, ahol  egymás közötti 

mérkőzéseken, tornarendszerben mutatják meg képes-

ségeiket a játékosok.
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KÉPZÉS, FEJLESZTÉS ALKALMAZÁS

Bemelegítés
15-20’

Alapjátékok Időben több  
mérkőzésjáték

Levezetés
5-10’

Cél 1
15-20’

Cél 2
15-20’

Cél 3
15-20’



A PROGRAM FELELŐSEI
•  Szakmai felelősök: Tehetség Központ vezetője (Gr. 

Koordinátor), Körzet Központ szakmai vezetője

•  Az ellenőrzést és mentorálást a klubfejlesztési osztály 

szakemberei látják el

U13-TEHETSÉGEK REGISZTRÁLÁSA  
A BAJNOKSÁGOKON KERESZTÜL
A Versenyigazgatóság által szervezett Országos 

U13-as bajnokság 4 csoportjából kialakított  válogatott 

keretek egy kiválasztó tornán vesznek részt Telkiben a 

bajnokság befejezését követően. A keretek kialakítására 

a csapatok vezetői tesznek javaslatot arra törekedve, 

hogy minden - bajnokságban részt vevő - egyesületből 

szerepeljen játékos. Szakmai felelősök a klubfejlesztési 

osztály Tehetség Központ-mentorai.

A Versenyigazgatóság által szervezett Regionális U13-as 

bajnokság 8 csoportjából nyugaton és keleten kialakított 

4-4 válogatott keret egy kiválasztó tornán vesz részt 

két helyszínen a bajnokság befejezését követően. A 

keretek kialakítására a csapatok vezetői tesznek javas-

latot. Szakmai felelősök a klubfejlesztési osztály Körzet 

Központ-mentorai.

U14-TEHETSÉGEK KIVÁLASZTÁSA 
A KOROSZTÁLYOS VÁLOGATOTT 
SZÁMÁRA
A Versenyigazgatóság által szervezett Országos U14-es 

bajnokság 3 csoportjából kialakított 4 válogatott keret 

(Akadémiai csoport két válogatottja és a két Tehetség 

Központi területi válogatott) egy kiválasztó tornán vesz 

részt Telkiben a bajnokság befejezését követően.  

A keretek kialakítására a csapatok vezetői tesznek javas-

latot arra törekedve, hogy minden - bajnokságban részt 

vevő - egyesületből szerepeljen játékos. Szakmai fele-

lősök klubfejlesztési osztály Tehetség Központ mentorai.
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U11
Regisztrálás,  

foglalkoztatás körzetekben

U13
Tehetségek regisztrálása  

a bajnokságokon keresztül

A KIVÁLASZTÁS SZAKASZAI ÉS PROGRAMELEMEI
A LABDARÚGÓ KIBONTAKOZÁSÁNAK SZAKASZAI (KIVÁLASZTÁS, MINT FOLYAMAT)

• A Körzet Központban rendezett 
Bozsik program rendezvényein 
keresztül a KK egyesület 
regisztrálja és adatbázisba veszi 
a kiemelkedő játékosokat

• A kiválasztott játékosok havi 2 
alkalommal foglalkozáson 
vesznek részt a KK egyesület 
szervezésében

• Két tábor rendezése a körze-
tekben kiválasztott járékosok 
részére

• Kivélasztó torna a KK váloga-
tottak részvételével a TK egye-
sületek sporttelepén

• A szakmai irányítás felelőse a 
KK és a TK egyesület.

• Három kiválasztó torna (őszi, 
tvaszi, szezon végi) szervezése 
a  KK válogatottak és a TK 
korosztályos csapata részére a 
TK egyesület létesítményében.

• A szakmai irányítás felelőse a 
KK és a TK egyesület.

• Az országos U13-as bajnokság 4 
csoportjából kialakított váloga-
tott keretek egy kiválasztó 
tornán vesznek részt Telkiben a 
bajnokság befejezését köve-
tően.

• Szakmai felelősei a klubejlesz-
tési osztály TK mentorai

• Regionális U13-as bajnokság 8 
csoportjából nyugatok és 
keleten kialakított 4-4 váloga-
tott keretek egy kiválasztó 
tornán vesznek részt, két hely-
színen a bajnokság befejezését 
követően

• Szakmai felelősei a KK mentorai

• Az országos U14-as bajnokság 3 
csoportjából kialakított 4 válo-
gatott keret (Akadémiai csoport 
két válogatott, és a két Tehetség 
Központi területi válogatott) 
egy kiválasztó tornán vesznek 
részt, két helyszínen a 
bajnokság befejezését követően

• Szakmai felelődei a klubjlesztési 
osztály szakmai vezetői.

U12
Tehetségek kiválasztása  
a tehetségközpontokban

U14
Tehetségek kiválasztása  

a korosztályos válogatott részére



A Sportigazgatóság egy újonnan felállításra kerülő 

szervezeti egysége a szervezési és minőségbiztosítási 

terület, az ún. Klubfejlesztési Osztály.  

Feladata az akadémiai és Tehetség Központi auditok,  

akkreditációk lebonyolítása, a 14 éves korosztályig  

bezárólag szervezendő tornák, versenyrendszerek,  

a Tehetség Központok felügyelete, kontrollja, minősítése.

04 
Klubfejlesztési  
osztály  
működése

04.1  Stáb

A Sportigazgatóságon belül egy osztály került kialakí-

tásra. Feladata a sportszervezetekben a minőségbizto-

sítás és a mentorálás.

ELVÁRT ISMÉRVEK,  
MŰKÖDÉSI ALAPELVEK:

ORSZÁGOS LEFEDETTSÉG:

A Körzet Központok elhelyezkedése az ország egészét 

hivatott lefedni, így minden megye rendelkezik legalább 

két ilyen sportszervezettel. Ehhez került hozzáigazításra 

a Klubfejlesztési osztály regionális kialakítása.

A MENTOROK KÉT FŐ TERÜLETRE 
KONCENTRÁLNAK: 
• Szakmai

• Operatív

Egy mentorhoz régiónként 7-9 Körzet Központ fog 

tartozni. Feladata, hogy havi rendszerességgel a sportszer-

vezet mindennapjait támogassa. Általa lesz biztosítva az 

intézményi kapcsolatok kialakítása, felügyelete, a sport-

szervezetek közötti együttműködés és az általuk szerve-

zett rendezvények ellenőrzése és hatékonyságuk felmé-

rése, illetve a kézikönyvben található feladatok folyamatos 

felülvizsgálata, igazolása. A mentorok periodikusan ismét-

lődően és folyamatosan megjelennek az általuk mentorált 

csapatoknál, ahol az edzéseket, a dokumentációkat és a 

napi munka hatékonyságát támogatják, vizsgálják.
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SZAKMAI
ISMÉRVEK  

BETARTÁSA
FILOZÓFIA

KLUBFEJLESZTÉSI TERÜLETEK

KLUBMODELL  
KÖVETÉSE

KAPCSOLATI 
HÁLÓZAT SPORTTUDOMÁNY



• A Sportigazgatóság az adott sportszervezetekkel 

nem ellenőr-ellenőrzött kapcsolatot kíván fenntar-

tani, hanem sokkal inkább egy mentorpozíciót szán-

dékozik felvenni, és a kluboknak biztosítani minden 

segítséget, hogy a Sportigazgatóság által képviselt 

szakmai és szervezési irányt el tudják sajátítani.  A 

klubfejlesztési osztály képviselőjének a helyszínen 

feladata, hogy a klubokkal kialakítson egy kölcsö-

nösen hatékonyan működő kapcsolatot.

• Ahhoz, hogy a szakmai fejlődés elérhető legyen, 

a Magyar Labdarúgó Szövetségnek nemcsak elle-

nőriznie kell a sportszervezeteket, hanem legjobb 

tudása szerint támogatnia is kell őket az útjukon. A 

felzárkózási és képzési időszak után a klubok tény-

leges munkája veszi kezdetét. 

• Elsődleges elvárás, hogy segítsék a Sportigazgatóság 

által képviselt filozófiát kiterjeszteni a Körzet Közpon-

toknál. A Sportigazgatóság által javasolt szakmai 

irányvonal jelenjen meg dominánsan.

• A mentor az MLSZ útmutatásai szerint irányítja, elle-

nőrzi és felügyeli a Bozsik Egyesületi Program U6/7 

és az U8/9-es korosztályok fesztiváljait és az U10/11  

korosztály tornáit, valamint a Bozsik Téli Terem 

tornáinak eseményeit, amelyekről havonta jelentést, 

félévente összegző beszámolót készít, és elektroni-

kusan továbbítja ezeket az MLSZ felé. Tevékenységét 

a programokban az eljárási rend és szakmai köve-

telmények megismerése alapján végzi, az előírások 

figyelembevételével.

• Feladata a Körzet Központok által szervezett és a 

Tehetség Központok által szakmailag irányított kivá-

lasztási események segítése, mentorálása és ellenőr-

zése a Sportigazgatóság által előírtak szerint. 

• Ahhoz, hogy a klubfejlesztési osztály kollégái a 

Sportigazgatóság által elvárt szakmai gondolkodás 

elterjedését segíteni tudják, instruktorként részt kell 

venniük az adott régióban kiírt Grassroots Alap tanfo-

lyamokon, koordinálva az oktatás folyamatát. Ennek 

köszönhetően a felvételt nyert hallgatók, edzők 

a megfelelő tudás megszerzése közben azonnal 

közvetlen kapcsolatba kerülnek a régióban dolgozó 

mentorral, aki az edzőképzésben oktatott tudás 

gyakorlati megvalósítását nyomon tudja követni a 

területileg hozzá tartozó sportszervezeteknél. 

• Az MLSZ által kiadott klubfejlesztési kézikönyvben 

megfogalmazott szakmai és szervezeti irányelvek, 

javaslatok implementálásának elősegítése.

• Természetesen amellett, hogy a Sportigazgatóság 

– az egységes alapelvek, keretek kijelölése mellett 

- nem szeretné teljes mértékben központosítani a 

klubok szakmai munkáját,  felügyelnie kell az edzésen 

elvégzett munkát, az edzésterveket és a szakmai 

stratégia végrehajtásának minőségét. A Sportigaz-

gatóság által elkészített, korosztályokra lebontott 

videótárban foglalt feladatokat ajánlott a sport-

szervezetek számára használni. Ezek olyan szakmai 

szempontrendszer szerint kijelölt gyakorlatok, amik 

megegyeznek az MLSZ szakmai és filozófiai mezs-

gyéjével, illetve megkönnyíthetik az edzések felépíté-

sének és tervezésének folyamatát. 

• A csapatok számára kötelezően előírt szerve-

zeti kapcsolatok (óvoda, iskola, Tehetség Központ, 

Akadémia) meglétét folyamatosan menedzselni kell, a 

sportszervezetek ezen irányú kötelezettségeit elő kell 

segíteni.

• Feladatuk szakmai konferenciák megtartása, lebonyo-

lítása. Kifejezetten fontos cél, hogy a különböző szin-

teken lévő sportszervezetek regionálisan ugyanazon 

irányelveket vallják.

• A különböző szinteken lévő mentorok rendszeres 

kapcsolatot tartanak a hatékony munka érdekében.

04.2  
A mentorok 
feladatai

04.3  
Klubfejlesztés 
által biztosított 
értékek

A projekt előre meghatározott értéket teremt. Feladata 

nem csak a szankcionálásban és ellenőrzésben merül ki, 

hanem sokkal inkább a mentorok segítsége által elért 

célokat fogalmazza meg.

Ezek alapján azon sportszervezetek, melyek követik 

az előírt feladatokat, és az MLSZ segítségét felhasz-

nálva közös utat választanak a Szövetséggel, az alábbi 

előnyökhöz jutnak a projekt által:

• Hosszútávú stratégiai tervezés, összhangban az MLSZ 

alapértékeivel

• Tervezhető működés

• Modern tudással rendelkező szakemberek alkalmazá-

sának lehetősége

• MLSZ mentorainak folyamatos segítségnyújtása

• Szakmai fellendülés/produktív működés

• Kiemelt versenyeztetés (hasonló szintű csapatok 

versenyeztetése egymással)

• Intézményi kapcsolatok kiépítése

• Klubok szorosabb együttműködése

• Regionális együttműködés a kiválasztás és felfelé 

áramoltatás hatékonyabb működése érdekében

• Azonos feltételrendszer a hasonló szinten lévő sport-

szervezetek részére
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05 
Minőség-
biztosítás 
folyamatának 
leírása

A sportszervezetek minőségbiztosítása nemcsak a 

mentorok által nyújtott folyamatos segítségen alapul, 

hanem, ahogy minden projektet, a Klubfejlesztést és a 

klubok fejlődését is minőségbiztosítani kell. A minőség-

biztosítás egyik fontos pillére a folyamatos transzparens 

ellenőrzés.

Az ellenőrzés nem egy külön időszakra fókuszál a klub-

fejlesztés esetén, hanem egy folyamatos -ciklusokra 

bontott - rendszerességgel ellátott mentorprogram 

kiegészítő tevékenysége. A cél elsősorban nem a szank-

cionálás vagy a Körzet Központi státusz visszavonása, 

hanem a sportszervezetek folyamatos mentorálásával 

biztosítani a kívánt szint elérését, és megfelelő audi-

teredményt generálni minden klubnál.

AZ ELLENŐRZÉSI TÉTELEK SÚLYOZÁSA
Fontos alapelv, hogy a Klubfejlesztési osztály két audit-

területet különít el, és ezen logika mentén vizsgálja a 

sportszervezeteket, melyek alapja a klubok – MLSZ 

szakmai alapelvei mentén – elkészített szakmai koncep-

ciójának megalkotása és betartatása.

1. OPERATÍV, SZERVEZETI ELLENŐRZÉS:
• Létesítmény (pályák száma/igazolt gyerekek, öltözők, 

kiegészítő helyiségek)

• Stratégia, filozófia, piaci pozicionálás (előre meghatá-

rozott rövid/hosszú távú célok)

• Szervezeti struktúra, HR (irodai alkalmazottak száma, 

kiegészítő személyzet)

• Kapcsolati háló (óvodai, iskolai, egyesületi)

05.1  
Ellenőrzési 
folyamatok

2. SZAKMAI ELLENŐRZÉS:
• Stratégia (szakmai irányvonal, célok, klubpozicionálás)

• HR, edzőállomány (szakemberállomány)

• Grassroots-rendezvények szervezése és lebonyolítása

• Scouting (A, B  és D szintű kapcsolat, regionális játé-

kosmegfigyelés)

• Oktatási intézményekkel és más szervezetekkel kiépí-

tett kapcsolat

• Produktivitás
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Szakmai ellenőrzés:

Szakmai terv, klubfilozófia    HR (szakmai)   
Grassroots rendezvények    Scouting    
Oktatás és szociális jólét    Produktivitás  

Operatív, szervezeti ellenőrzés:

Szakmai terv, Futball filozófia    HR( szakmai)   
Grassroots rendezvények    Scouting 



Az éves értékelést a klubfejlesztés szakemberei az alábbi területek ellenőrzésével és súlyozásával fogják elvégezni. 

05.2  
Szempontrendszer

05.3  
Jelentési kötelezettség

05.4  
Támogatási rendszer

Az értékelésről és a klublátogatásról folyamatos vissza-

jelzést biztosítunk a sportszervezeteknek. Ezen vissza-

jelzések biztosítják a fejlődésre meghatározott terüle-

teket és azok megvalósításának ütemtervét.

A PROJEKTBEN A KIVÁLASZTOTT 
SPORTSZERVEZETEK AZ ALÁBBI 
MÓDON KAPNAK TÁMOGATÁST:
• Normatív támogatás

• Versenyeztetés (TAO)

• Produktivitás

Az előzőekben felsorolt új támogatási módszertan 

arra hivatott, hogy a sportszervezetek a feladataikhoz 

igazított támogatásban részesüljenek, továbbá azon 

összegek visszavonhatóak legyenek nem teljesülés 

esetén

NORMATÍV TÁMOGATÁS: 
Ez az újonnan bevezetett támogatási forma foglalja 

magában a Sportigazgatóság által lefektetett és a kézi-

könyvben megfogalmazott területek ellátását.  

Továbbá ezek alapján kerülnek elrendelésre az esetleges 

szankciók. A folyamatos visszajelzés biztosítja a transz-

parenciát mind a sportszervezetek, mind a Szövetség 

számára.

PRODUKTIVITÁS:
A produktivitás az újonnan bevezetett produktivitás 2.0. 

rendszerrel kiegészülve a premizálási rendszer, mely a 

sportszervezetektől elvárt feladatok teljesülése esetén 

nyújt további támogatási forrást.

VERSENYEZTETÉS (TAO):
Az előző időszakhoz hasonlóan a TAO-támogatás a 

versenyeztetési költségtérítést és a TAO-osztály által 

meghatározott pályázati lehetőségeket tartalmazza.
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Ellenőrzés-értékelés szempontrendszere 100% 100%

STRATÉGIA 7,00%

Szakmai terv 50,00% 3,50%

Operatív terv 50,00% 3,50%

STRUKTÚRA / SZERVEZET 7,00%

Szervezeti struktúra: Szakmai 50,00% 3,50%

Szervezeti struktúra: Operatív 50,00% 3,50%

HR 8,00%

Edzői fluktuáció kezelése 60,00% 4,80%

Alkalmazottak értékelése, fejlesztése, KPI 40,00% 3,20%

FUTBALLFILOZÓFIA 7,00%

Futballfilozófia: Klub 25,00% 1,75%

Futballfilozófia: 6-13 szekció 50,00% 3,50%

Futball-Grassroots-filozófia 25,00% 1,75%

EDZÉS 10,00%

Edzői filozófia: edzések 50,00% 5,00%

Edzői filozófia: mérkőzések 25,00% 2,50%

Edzéslehetőségek 25,00% 2,50%

TEHETSÉGEK AZONOSÍTÁSA ÉS TOBORZÁSA (SCOUTING) 13,00%

Tehetségek beazonosítása és toborzási terv 35,00% 4,55%

A kiválasztás rendszere - Tehetség Központi kapcsolat 25,00% 3,25%

Kiválasztó rendezvények 40,00% 5,20%

SZEMÉLYZET 10,00%

Körzet Központ Szakmai vezető 40,00% 4,00%

Edzői stáb 40,00% 4,00%

Támogató személyzet 20,00% 2,00%

OKTATÁS ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT 10,00%

Intézményi kapcsolatok - Óvoda 40,00% 4,00%

Intézményi kapcsolatok - Iskola 60,00% 6,00%

INFRASTRUKTÚRA 5,00%

Létesítmények karbantartása, kihasználtsága 100,00% 5,00%

 PRODUKTIVITÁS 10,00%

Akadémiai, TK igazolás, saját felnőttcsapatba integrálás 80,00% 8,00%

Grassroots/Amatőr szintről igazolás 20,00% 2,00%

GRASSROOTS-RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA 13,00%

Bozsik Egyesületi Program: Fesztivál (U7-U9) 40,00% 5,20%

Bozsik Egyesületi Program: Torna (U11) 40,00% 5,20%

Grassroots-események (Intézményi Program, Egyéb Grass-
roots-rendezvények) 20,00% 2,60%

*Készült a Double Pass-monitoring nyomán.

EXTERNÁL (SPORTSZERVEZETI) INTERNÁL (SPORTIGAZGATÓSÁG)

Ciklikus 

4 hét

Az adott sportszervezet felé – legkésőbb két 

héttel az ellenőrzés után – elküldött össze-

foglaló/emlékeztető.

Az ellenőrzési protokoll megvalósulásának 

sikeressége/bejelentése.

Féléves Javítandó-javított tételek nyomon követése.
Féléves sportszervezeti tendenciák bemuta-

tása.

Éves
Audit eredményének kihirdetése, tételes 

beszámoló megküldése.

Egész éves tapasztalat – Országos beszá-

moló elkészítése. Javaslat, amennyiben vala-

mely sportszervezet státusza kérdéses.



Amennyiben egy sportszervezet a normatív támogatás 

ellenében felállított feladatokat nem látja el, (részle-

tesen lásd a 3. pontban)

• Körzet Központ vezető alkalmazása (főállás)

• Operatív részlegvezető alkalmazása (mellékállás)

• Kiválasztási Programmal összefüggő feladatok:

 - Edzések lebonyolítása

 - Buszköltség

 - Étkeztetés

 - Táboroztatás

•  Bozsik Egyesületi és Intézményi Program rendezvé-

nyeinek szervezése

• Továbbképzések megszervezése

• Egyesület alkalmazottainak folyamatos oktatása

• Nem megfelelő edzői viselkedési norma esetén az 

edzői licence időszakosan vagy véglegesen vissza-

vonható

• A sportigazgatóság által kialakított irányvonal betar-

tása (átigazolás, együttműködés, képzés terén)

• A régió többi szinten lévő csapataival való szoros 

együttműködés

úgy a Körzet Központok normatív támogatása az alábbi 

módon kerül a következő kifizetés esedékességekor 

visszavonásra/visszatartásra:

A SZANKCIÓK LÉPÉSEI:
1. Szóbeli figyelmeztetés

2. Írásbeli figyelmeztetés

3.  A normatív támogatási összeg részarányos  

csökkentése 

3. A támogatási összeg részarányos csökkentése 

•  A támogatási összeg 10%-os csökkentése

•  A támogatási összeg 25%-os csökkentése (Az adott-

teljes összeg 25%-a)

4. Körzet központi státusz elvesztése

SZANKCIÓ MEGVALÓSULÁSA:
Amennyiben a szóbeli és írásbeli figyelmeztetés után 

sem kerül valamelyik elvégzendő feladat megoldásra, 

pótlásra, úgy a szerződésben foglalt normatív támo-

gatás összege a következő támogatási összeg kifizeté-

sekor az alábbiak szerint kerül csökkentésre: 

• 10%-os csökkentés: Amennyiben a Sportigazgatóság 

által meghatározott feladatok bármelyike nem kerül 

elvégzésre 

• 25%-os csökkentés: Amennyiben az említett 

feladatok nem kerülnek határidőre pótlásra, illetve 

egy új feladat sem teljesül.

KÖRZET KÖZPONTI STÁTUSZ ELVESZ-
TÉSE:
A folyamatos sportszervezeti jelenlétnek és az éves 

felmérésnek köszönhetően a Szövetség naponta végzi a 

monitorozást és az auditot. 

Így globális képet kap arról, hogy a csapatok követik-e 

az MLSZ által kitűzött célokat, és megfelelnek-e az 

elvárásoknak és a feladatoknak.

Amennyiben a klubok a kézikönyvben leírtakat nem 

tartják be, továbbá a Sportigazgatóság javaslatait nem 

követik, úgy a figyelmeztetések és a szankciók kisza-

bása után, akár a Körzet Központi státuszukat is elve-

szíthetik. Ebben az esetben az adott területen lévő, 

megfelelő adottságokkal rendelkező Grassroots-egye-

sület kerül felkérésre a feladatok ellátására. 

A Körzet Központok száma adott, ennek változtatását 

csak az MLSZ Elnöksége rendelheti el.

AZ ELVÉGZETT MUNKA MINŐSÉGI 
ELLENŐRZÉSE:
Amennyiben az adott feladatok végrehajtása nem 

megfelelő minőségben történik – melynek ellenőrzését 

a klubfejlesztési osztály munkatársai végzik -, úgy az 

a Sportszervezet értékelésében jelent majd levonást/

kevesebb megszerzett pontot.

05.5  
Szankciók
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06 
Releváns 
Szabályzatok

07 
Indikátor-
táblázat
A klubfejlesztés az alábbiakat szeretné elérni és generálni a következő év során, 

hogy a hosszú távra meghatározott céljait teljesíteni tudja:

TÉTEL ELVÁRÁS CÉLSZÁM

Mentorprogram Biztosítani és elősegíteni a napi munkát Regionális mentor biztosítása minden Körzet 
Központnak

Óvodai együttműködés A játék megszerettetése, bázis növelése/
megtartása 186 Óvoda integrálása a projektbe

Iskolai program Labdaérintésszám növelése, játékosok sport-
szervezetbe irányítása 186 Iskola integrálása a projektbe

Belső képzések biztosítása A szakmai alapelvek alapos ismertetése 20 szakmai konferencia megtartása

Alsó korosztályban dolgozó  
edzők konferenciája Közös ismérvek használata Grassroots Alap/UEFA C tanfolyam/tovább-

képzés

Produktív támogatás A sportszervezetek az általuk meghatározott 
irány alapján folytatják a munkájukat Normatív támogatás/Szankciók

Minőségbiztosítás A kiválasztott Körzet Központok folyamatos 
támogatása 93

Edzőképzés támogatása A mentorok folyamatosan részt vesznek a 
képzéseken, segítik azokat Grassroots Alap tanfolyamok

Versenyeztetés A kiválasztott Körzet Központok Regionális 
versenyeztetése 93

Kiválasztási Programok Kiválasztási rendszer kiépítése U11-U14

RELEVÁNS SZABÁLYZATOK48 49INDIK ÁTORTÁBLÁZAT

TERÜLET SZABÁLYZAT ELÉRHETŐSÉG

Játékszabályok Labdarúgás Játékszabályzat Labdarúgás Játékszabályzat.pdf

Versenyeztetés Labdarúgás Versenyszabályzat Labdarúgás Versenyszabályzat.pdf

Átigazolás, Működési költségtérítés Nyilvántartási, Igazolási  
és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási  
és Átigazolási Szabályzat.pdf

Edzői végzettségek Regisztrációs Kártya Szabályzat Regisztrációs Kártya Szabályzat.pdf

Amatőr csapatok licence kérelme Amatőr licence szabályzat Amatőr licence szabályzat.pdf

Korosztályos versenyek Versenykiírások Versenykiírások

Infrastrukturális előírások Infrastruktúra Szabályzat Infrastruktúra Szabályzat.pdf

Nemzetközi átigazolás Regulations on the Status and 
Transfer of Players Regulations on the Status and Transfer of Players.pdf

Tanulmányi, Képzési  
és Továbbképzési ismeretek

Felnőttképzési és edzőképzési intézet 
tanulmányi-, vizsga- és továbbkép-

zési szabályzata

Felnőttképzési és edzőképzési intézet 
tanulmányi-, vizsga- és továbbképzési szabályzata

Bozsik Program Eljárási Rendek Eljárási Rend A Bozsik-program lvbonyolításának útmutató

Etikai, viselkedési,  
kommunikációs normák Etikai kódex Etikai kódex

Etikai, viselkedési, kommunikációs 
normák Etikai kódex Etikai kódex

Produktivitási rendszerrel  
kapcsolatos ismeretek Produktivitási Szabályzat Produktivitási Szabályzat.pdf
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