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A magyar labdarúgás fóruma



� 2004-től a NUPI vette át az UP programok 
működtetését az egységes és központi állami 
finanszírozás keretében

2004 – 2005.

A magyar labdarúgás fóruma

� MLSZ szakmai koncepciójának és programjának 
hiánya vagy kés ői kidolgozása problémát okozott a 
működtetésben, nehézkes volt az együttm űködés is.

� Eredmény: a sportág az éves keret 2/3-át sem 
tudta lehívni



ISKOLAI PROGRAM:
� 2004-ben GMFC kapta a támogatást az un. iskolai prog ram 
részre
� 2005-ben GMFC és MLSZ között megosztott iskolai 
program (félév közben váltás)

2004 – 2005.
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program (félév közben váltás)
� Pl.: 2005-ös iskolai támogatási lista 2006 januárjá ban 
érkezett be az MLSZ-t ől

EGYESÜLETI PROGRAM:
� Játékengedélyes max. 15 éves sportolók után járó 
10.000Ft-os normatív jelleg ű támogatás
� Már 5 sportoló után járt támogatás
� Több mint 600 egyesület kapott támogatási szerz ődést
� Kb. 400 tudott élni a támogatás lehet őségével



� MLSZ-ben új szakmai stáb
� Hatékonyabb együttm űködés
� Partneri, jól m űködő viszony, közös 

2006.
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� Partneri, jól m űködő viszony, közös 
gondolkodás, országos körút (road -show)

� 2006 őszén körzeti tornák újra indítása 
(‘Bozsik tornák’ értékeinek megmentése)
� Egyesületi támogatási rendszer komoly szakmai 
kritériumok alapján alakítottuk ki



� 2007. tavasz MLSZ online ügyviteli és jegyz őkönyv 
rendszerének bevezetése az U7-U9-U11 körzeti 
tornák ellen őrzése érdekében
� Egyesületi kritérium -rendszer továbbfejlesztése és 

2007.
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� Egyesületi kritérium -rendszer továbbfejlesztése és 
letisztázása (200-220 db)

� Iskolai támogatási rendszer hozzáillesztése az 
egyesületi támogatások ‘alá,mögé’ (egymásra épülés) 
� Összesen 320 iskola/DSE, amelynek 90% -a le is 
tudta hívni a támogatást



� Változatlan formában folytatódott a munka a U7-
U9-U11-es körzeti tornák és az egyesületi program 
terén
� Kifinomult szakmai tartalom, mennyiség helyett 

2008-2009.
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� Kifinomult szakmai tartalom, mennyiség helyett 
minőség

� 2008. szept. a MGYLSZ megalakult. Iskolai 
vonalon, 12 éves kor alatt más elvek kerültek 
előtérbe. 
� Az iskolai programra, annak őszi versenyeire 
kaptak soron kívüli 25m Ft támogatás



Egyesületi program:
Komoly megszorításokkal, de változatlan szakmai 
tartalmakkal folyt a munka.

2010.
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Iskolai program:
MGYLSZ közvetlen finanszírozása nem valósult meg 
a 2010-es június pénzeszköz zárolások miatt (200m 
Ft). Később ősszel 114m Ft részarányos összeg egy 
Korm. Hat. alapján rendelkezésre áll a NSI 
bonyolításában.



Körzeti tornák alakulása
U7-U9-U11

országos összesítés
(ősszel 3 forduló, tavasszal 3 forduló)

Megnevezés
2006. 
ősz 

(tény)

2008. 
tavasz 
(tény)

2010. 
tavasz 
(tény)

Körzetek száma 146 178 192

Körzeti rendezvények 
száma

438 537 576

Résztvev ő csapatok 
száma  

616 805 981

Résztvev ő gyermekek 
száma 

U 7 - U9 - U11
16 812 fő 21 400 fő 25 142 fő



� Korosztályos kiválasztó táborok végs ő eseménye

� U13, U14, (U15)

Zánka, Tiszaújváros, Telki
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� U13, U14, (U15)

� Körzeti, megyei, regionális, fél országos és 
országos szintek

� A végs ő kiválasztáson kialakul a Jonatán Kupán 
játszó magyar csapata (els ő korosztályos magyar 
válogatott)



HELYZETKÉP, TEENDŐK

KÜLÖNBÖZŐ RÉSZPROGRAMOK EGYSÉGESÍTÉSE, 
EGYMÁSRA ÉPÜLÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

FELSŐBB KOROSZTÁLYOK (U12-13-14) KIVÁLASZTÁSA ÉS 
FOKOZOTT TEHETSÉGGONDOZÁS (Telki Tábor évente 

egyszer kevés)

TÖMEGES, TÖBB VONALON FUTÓ SZEMÉLYEI KIFIZETÉSEK 
FELÜLBÍRÁLÁSA, ÁTDOLGOZÁSA

SZAKMAI, SZEMÉLYI, STRUKTURÁLIS FELTÉTEL RENDSZER 
FINOMÍTÁSA a meglév ő értékek mellett
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