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A Tehetség Útja a Labdarúgás Élvonalába: 

 

 
 

Feladatkörök és Feladatok: 
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A Magyar Tehetség Útja Európa Élvonalába:  

Bozsik Program 

A Program fő célkitűzései: 

 Egységes, átlátható utánpótlás-nevelési rendszer kialakítása.  
 Transzparens programfinanszírozás. 
 Hiteles, naprakész, ellenőrizhető regisztráció. A programban résztvevők, illetve az igazolt 

labdarúgók számának növelése. 
 A verseny- és képzési rendszer modern kialakítása az UEFA és a FIFA szakmai követelményei 

és útmutatásai szerint. 
 A férfi labdarúgás bázisának kiszélesítése. 
 A női labdarúgás bázisának megteremtése. 
 A tehetségek kiválasztása, kiemelt foglalkoztatása és a nemzetközi élvonalba juttatása. 

 

A Program fő jellemzői: 

 Minden szintnek és lépcsőnek speciális szerepe és jelentősége van. 
 A korosztályos programok szinergiája, egymásra épülése, részelemeinek illeszkedése 

elsődleges! 
 Minden tehetségnek meg kell adni a lehetőséget, kortól – nemtől – lakóhelytől és szociális 

helyzettől függetlenül! 
 Mindig az egyéniséget kell szem előtt tartani! 
 A Tehetség továbblépését mindig biztosítani kell! 
 A programot folyamatosan kell fejleszteni a tapasztalatoknak megfelelően! 

 

A Program Megvalósításának Szinterei: 
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Gyermeklabdarúgás/ 

Gyermek Intézményi Program    

 

A program célja:  

a "grundkorszak" újraszervezése, játéköröm biztosítása, a játék megszerettetése, intézményi 
tömegbázis kialakítása és szélesítése, tehetséges 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 lehetőség. Az MLSZ a programban résztvevőket egységes regisztrációs és 
nyilvántartási rendszer működtetésével kíséri figyelemmel. A program elsődleges célja az utánpótlás 
bázis további szélesítése, a tömegesítés és a toborzás elősegítése az egyesületi kapcsolatokon 
keresztül. Támogatja az intézmények közötti körzeti és országos labdarúgó tornák, 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 Versenykiírás, Eljárási Rend, Szakmai Követelmények” című 
dokumentum teljes részletességgel tartalmazza a program leírását.  
A Program bővül a 13-14 évesek korosztályával, így már 5-14 éves kor között ad lehetőséget a 
futballozni vágyó gyermekeknek az intézményekben, tovább növelve a labdarúgás tömegbázisát. 

A program elemei:  

Labdarúgó foglalkozás az intézményben, sulibajnokság, körzeti rendezvények (fesztivál és torna), 
tanévnyitó fesztivál, tanévzáró fesztivál.  

A program területi egységei:  

település - körzet - országos rendezvények 

A program felelősei: 

csoportvezető edző - körzeti szervező edző – megyei koordinátor – megyei szakmai igazgató - megyei 
igazgató - MLSZ Intézményi Programvezető 
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Gyermeklabdarúgás/Gyermek Egyesületi Program 

A program célja: az egyesületi tömegbázis kialakítása, a sportághoz kötődés megszilárdítása, 
technikai alapok megteremtése, a játékkészség alapjainak lerakása, a kreativitás ösztönzése  

A program leírása: A program legfontosabb eleme a körzeti tornarendszer az U6-7, az U8-9 és az 
U10-11-es korosztályokban. Alapkövetelmény, hogy egy körzetben minimum 4-5 sportszervezet 
csapata szerepeljen a hatékony játék érdekében. A program tornarendező egyesületeket, egyesületi 
felkészítést és versenyeztetést támogat, a körzeti vezető edző, az alközpontvezető edző és a megyei 
utánpótlás koordinátorok szakmai felügyelete mellett. A körzeti tornákat az MLSZ által működtetett 
online adatbázisba regisztrálják a körzetvezető edzők.                                                                                

„BOZSIK - Gyermek Egyesületi Program - ELJÁRÁSI REND, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK”című 
dokumentum teljes részletességgel tartalmazza a program leírását. 

A program elemei: 
hetente minimálisan 2 labdarúgó foglalkozás a sportszervezetben, 
6 gyermeklabdarúgó torna/év a körzetben az U6-7, az U8-9 és az U10-11 korosztályban                                       
 
Áttekintő táblázat gyermeklabdarúgó egyesületi körzeti tornák rendezéséhez: 

Korosztály U7  U9  U11  

Játékosok  3:3 ellen 
4:4 ellen                           

+ kapusok 

6:6 ellen                           

+ kapusok 

Pályaméret  15 x 20m 20 x 40m 35 x 55m 

Les Nincs Nincs 
Van                        

félpályától 

Büntetőterület  Nincs külön jelölve 
9m-re az alapvonaltól         

bójával jelölve 

12m-re az alapvonaltól               

bójával jelölve 

Kapu  2 x 1m 3 x 2m 5 x 2m 

Labda méret 3-as 4-es 4-es 

Kapus  Nincs Van Van 

Játékidő  

1 x 10 perc                        

maximum játékidő:                  

40 perc/torna 

1 x 15 perc  

maximum játékidő:                                

60 perc/torna 

1 x 20 perc  

maximum játékidő:                                     

80 perc/torna 

Mérkőzésszám 

tornánként 

minimum 3 - maximum 5 

mérkőzés/torna 

minimum 3 - 

maximum 5 

mérkőzés/torna 

minimum 3 - 

maximum 5 

mérkőzés/torna 
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A program területi egységei: település – körzet - alközpont – megye – régió  

A program felelősei:                                                                                                                                
sportszervezet felkészítő edző – körzetvezető edző  – alközpontvezető edző – megyei szakmai 
igazgató -  MLSZ Egyesületi Programvezető 
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Kibontakoztatási Program  

Fő célkitűzés: 

A program célja, hogy az ország valamennyi településén élő fiatal labdarúgónak szakemberek 
jelenlétében legyen lehetősége a tehetségét megmutatni és kibontakoztatni. A magyar labdarúgás 
egyetemes érdeke, hogy hazánkban a jövőben több topjátékos legyen, hiszen a nemzetközi 
eredményességnek ez az egyik alapvető feltétele. A program erőfeszítéseiből a felnőtt „A”-válogatott, 
a korosztályos válogatottak, az elit akadémiák, a kiemelt utánpótlás-nevelő klubok és az amatőr 
csapatok egyaránt profitálnak. Az MLSZ által irányított kiválasztási - kibontakoztatási program 
körzeti – alközponti –megyei – régió – országos területi szakmai központok szintjén valósul meg. A 
program biztosítja, hogy a fiatal labdarúgók minden esetben az életkoruknak és tehetségüknek 
megfelelő szinten kerüljenek kiválasztásra és képezzék őket. 

Kibontakoztatási Program / 

Tehetségek regisztrálása és Foglalkoztatása Körzetekben 

A program célja:  

a gyermeklabdarúgó programok során a települések csapataiból kiemelkedő U12-es korosztályú 

tehetségek regisztrálása, számukra új ingerek, motiváció biztosítása, technikai készségeik kiemelt 

fejlesztése a körzeti edzésközpontokban. 

A program leírása:  

a körzetvezető edző, a szakmai felügyelete alatt zajló gyermeklabdarúgó programok során az MLSZ 
adatbázisában regisztrálja azoknak a játékosoknak az adatait, akik településük csapatából technikai 
alapkészségeik és játékkészségük alapján kiemelkednek, a körzeti tehetségek ezt követően a tornák 
és rendezvények mellett évente 6 alkalommal részt vesznek a körzet kiemelt tehetségeinek edzésein, 
ahol az MLSZ szakmai útmutatásai szerint a körzet szakmai vezetője vezeti a foglalkozásokat. 

A program elemei: 
szakmai adatbázis kialakítása a körzetek tehetséges U10-11korosztályos játékosairól,         
"Tehetségek Kiemelt Foglalkoztatása" – Körzeti edzésközpontokban U12 korosztályban 

A program területi egységei: 
 település – körzet - alközpont – megye – régió  

A program felelősei: 
 sportszervezet felkészítő edző – körzetvezető edző – alközpontvezető edző - megyei szakmai 
igazgató – MLSZ Egyesületi Programvezető 
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Kibontakoztatási Program/                                                                                       
Tehetségek Kiválasztása és Foglalkoztatása Alközpontokban 

A program célja: 

 a körzetekben kiemelkedő, a nagypályás labdarúgásra alkalmas U12 korosztályú játékosok 

kiválasztása, majd U13 korosztályban történő foglalkoztatása, játékkészségük kiemelt fejlesztése a 

labdarúgó alközpontokban. 

A program leírása: 

 a labdarúgó alközpontokban szereplő körzetválogatottak és az alközpont kiemelt 

sportszervezeteinek U12-es csapatai ősszel és tavasszal 2-2 alkalommal tornán vesznek részt, ahol  a 

játékosok technikai készségeit mérik fel az MLSZ útmutatásai szerint, az alközpontvezető edző 

szakmai irányítása alatt. Ezt követően a kiválasztott U13-as korú fiú tehetségek kiemelt 

foglalkoztatása egész éven át az alközpontvezető edző szakmai irányítása alatt folytatódik, fókuszálva 

a játékkészség intenzív fejlesztésére. 

A program elemei 

az alközponthoz tartozó  körzetválogatottak és az alközpont kiemelt sportszervezeteinek  U12-es 

csapatainak  tornái az alközpontban 

"Tehetségek Kiemelt Foglalkoztatása" – Alközponti edzésközpontokban U13 korosztályban   

Áttekintő táblázat: 

Korosztály U12/13 

Játékosok  8:8 ellen + kapusok 

Pályaméret  50 x 70m 

Les Van félpályától 

Büntetőterület  12m-re az alapvonaltól bójával jelölve 

Kapu  5 x 2m 

Labda méret 4-es 

Kapus  Van 

Játékidő  1 x 25 perc - maximum játékidő: 100 perc/torna 

Mérkőzésszám 

tornánként 
minimum 3 - maximum 5 mérkőzés/torna 
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A program területi egységei: 

település –  körzet - alközpont – megye – régió       

A program felelősei: 

felkészítő edző – körzetvezető edző  –  alközpontvezető edző - megyei szakmai igazgató – MLSZ 
Egyesületi Programvezető 
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Kibontakoztatási Program /                                                                                 
Tehetségek Kiválasztása és Foglalkoztatása Megyékben 

A program célja: 

 

 az alközpontokban kiemelkedő, magas szintű nagypályás labdarúgásra alkalmas U13-as játékosok 

kiválasztása, majd U14 korosztályban történő foglalkoztatása a megyei labdarúgó központokban. A 

kiemelkedő tehetségek jussanak el a kiemelt utánpótlás nevelő egyesületekbe, elit akadémiákra és az 

országos kiválasztás programjaira. 

A program leírása:  
 
a labdarúgó alközpontok U13-as csapatai valamint a megye kiemelt sportszervezeteinek csapatai 
kiválasztó tornán vesznek részt, ahol a játékosok egyéni képességeit-készségeit mérik fel az MLSZ 
útmutatásai szerint, a megyei szakmai igazgató irányítása alatt. Ezt követően a kiválasztott U14-es 
korú tehetségek kiemelt foglalkoztatása a megyei szakmai igazgató irányítása alatt folytatódik, 
fókuszálva a játékos számára legoptimálisabb poszt megtalálására. 

A program elemei: 
 
az  U13 korosztály tehetségeiből álló alközponti válogatottak és a megye kiemelt sportszervezeteinek          
U13 csapatainak  kiválasztó tornája a megyei központban, 
"Tehetségek Kiemelt Foglalkoztatása" – megyei edzésközpontokban U14 korosztályban 

A program területi egységei:  

település – körzet - alközpont – megye – régió 

A program felelősei: 
 
felkészítő edző  – körzetvezető edző  – alközpontvezető edző - megyei szakmai igazgató – MLSZ 
Egyesületi Programvezető 
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Kibontakoztatási Program/                  
Tehetségek Kiválasztása Régiókban 

A program célja: 

  

a kibontakozó tehetségek szerepeljenek a kiemelt utánpótlás nevelő egyesületek, az elit akadémiák 

csapataiban és a kiválasztási folyamat felső szintjein. Az U14 korosztály megyei központokban 

foglalkoztatott tehetségei mérettessenek meg régió szinten, hogy közülük a legtehetségesebbek 

legyenek kiemelten tesztelve és foglalkoztatva a későbbiekben.  

A program leírása: 
  
a megyékben kiválasztott és a kiemelten foglalkoztatott U14-es korosztályos csapatok részt vesznek a 
Régió kiválasztó tornán, ahol 3 szomszédos megye tehetségei körmérkőzést játszanak az MLSZ kijelölt 
szakmai vezetőjének jelenlétében. Az itt korosztályonként kiválasztott 20 mezőnyjátékos és 2 kapus 
ezt követően részt vesz az országos területi kiválasztó fordulón, a régiós kiválasztásért felelős szakmai 
vezetők irányításával.  

A program elemei: 

 

megyében kiválasztott U14 tehetségek kiválasztó tornája a régió kijelölt központjában 

A program területi egységei: 

 település – körzet - alközpont – megye – régió 

A program felelősei: 
  
felkészítő edző – körzetvezető edző  – alközpontvezető edző - megyei  szakmai igazgató – MLSZ 
Egyesületi Programvezető - MLSZ Szakmai Igazgató 
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Kibontakoztatási Program /                                                                                     
Tehetségek Kiválasztása Országos Területi Központokban 

A program célja: 

 az U14-es korosztályokban kerüljön kiválasztásra az a 100 mezőnyjátékos és 10 kapus, akik a Telki 

Kiválasztó Táborban szerepelhetnek. A Területi U15 válogatottak révén használjuk ki a határ-menti 

kapcsolatok lehetőségét, így a magyar labdarúgás egyetemes érdekeit szem előtt tartva nagyszámú 

fiatal játékos mutathatja meg magát a nemzetközi szintéren. A Területi válogatottak rendszeres 

foglalkoztatása lehetőséget teremt arra is, hogy az úgynevezett később érő tehetségek ne kerüljenek 

perifériára, hanem az elit-képzés folyamatába a későbbiek során is be tudjanak kapcsolódni. 

A program leírása:  

az U14 korosztályban, 2-2 régió kiválasztottjainak csapata megmérkőzik egymással az MLSZ által 
kijelölt „Területi Kiválasztási Központban”. Az MLSZ szakmai igazgatója által megbízott szakmai stáb, 
előre meghatározott szakmai szempontok szerint kiválasztja a Telki Kiválasztó Táborba meghívottak 
körét. A Telki kiválasztó tábort követően ezeket a területi kereteket tovább foglalkoztatjuk! A Területi 
U15-ös válogatott keret tagjaként a határ-menti térségekben az év során nemzetközi mérkőzéseket 
játszanak.  

A program elemei:  

a régiókban kiválasztott U14-es tehetségek csapatainak mérkőzése a kijelölt területi központban 
Területi U15-ös korosztályos válogatottak nemzetközi mérkőzései a határ-menti területeken               
(évente 4-4 mérkőzés Területi csapatonként!) 

A program területi egységei: 

 település – körzet - alközpont – megye – régió 

A program felelősei:  

körzetvezető edző  – alközpontvezető edző - megyei szakmai igazgató – MLSZ Egyesületi 
Programvezető - MLSZ Szakmai Igazgató 
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Kibontakoztatási Program /                                                                                            
Telki Kiválasztó Tábor 

A program célja:  

az U14-es korosztályokban a nemzeti válogatott szintű szereplésre alkalmas tehetségek kiválasztása, 

az korosztályos nemzeti válogatott  „A” és „B” keret 20-20 mezőnyjátékosának és 2-2 kapusának 

kiválasztása.  

A program leírása:  

az U14 korosztályban, 4 terület  és Budapest kiválasztottjainak csapata vesz részt a Telki Kiválasztó 
Tábor programjában. Az MLSZ szakmai igazgatója által megbízott szakmai stáb, előre meghatározott 
szakmai szempontok szerint elemzi az egymás közötti mérkőzéseken látottakat és elvégezteti azokat 
a pszichológiai, humánbiológiai és szakmai jellegű teszteket, amelyek kiértékelését követően 
egyértelműen meghatározható a nemzetközi megmérettetésre alkalmas tehetségek csoportja. 

A program elemei:  

 4 napos Telki Kiválasztó Tábor az U14 korosztályban, 100 mezőnyjátékos és 10 kapus részvételével 

A program területi egységei: 

 település – körzet - alközpont – megye – régió-ország 

A program felelősei: 

felkészítő edző – körzetvezető edző  – alközpontvezető edző - megyei szakmai igazgató – MLSZ 
Egyesületi Programvezető - MLSZ Szakmai Igazgató 
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Elit Program /                                                                                                                        
Az U14 nemzeti válogatott keret részvétele Nemzetközi Tornán 

A program célja: 

 az U14 korosztály  nemzeti szinten kiválasztott játékosainak bemutatkozása csapatként .  

A program leírása: 

 a Telki Kiválasztó Tábort követően kiválasztott legjobbak Nemzetközi tornán vesznek részt, ahol 
először szerepelnek nemzeti csapatként. 

A program elemei:  

Nemzetközi Labdarúgó Torna részletes program szerint. 

A program felelősei:  

MLSZ szövetségi edző - MLSZ Szakmai Igazgató 
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Elit Program /           

Tehetségek Fejlesztése Kiemelt Utánpótlás Központokban, Elit Akadémiákon 

A program célja:  

a tehetségek felkészítése és versenyeztetése teljes egyetértésben,  azonos szakmai irányvonalak 

szerint, a szakmai igazgató által meghatározott célkitűzések mentén.  

A program leírása:  

a megyei szintű kiválasztási folyamat során, U15 korosztályra eljutnak a játékosok az adott megyében 
működő kiemelt utánpótlás központokba, illetőleg a régióban működő elit akadémiákra. Az itt folyó 
szakmai munka és versenyeztetési program alapvetően határozza meg a kiválasztott tehetségek 
fejlesztését. Az MLSZ szakmai igazgatója és az irányítása alatt dolgozó szakmai stáb legfőbb feladatai 
közé tartozik, hogy a tehetségeket foglalkoztató klubok és akadémiák szakmai vezetőivel szorosan 
együttműködjön az U15-19 korosztályok felkészítése során.  Az MLSZ program és club ill. akadémiai 
támogatási rendszere olyan kritériumokat tartalmazzon, melyek lehetőséget teremtenek erre az 
egységes szakmai koncepcióra. Párhuzamos eleme a programnak a szakmai koncepcióhoz teljes 
mértékben alkalmazható versenyrendszer, amely a felnőttkori magas szintű mérkőzés-teljesítményt 
preferálja, nem pedig a korosztályos bajnokságokban elért eredményeket helyezi előtérbe.    

A program elemei: 

Kiválasztott tehetségek fejlesztésének szakmai koncepciója az U15-19 korosztályokban, Kiemelt 
Utánpótlás Központok és Elit Akadémiák számára. 

Kiemelt Utánpótlás Központok és Elit Akadémiák Hazai Versenyrendszere. 

Kiemelt Utánpótlás Központok és Elit Akadémiák Nemzetközi Versenyeztetésének rendszere. 

A program szervezeti egységei: 

Kiemelt Utánpótlás Központ (sportszervezet vagy Elit Akadémia) – MLSZ szakmai igazgatóság 

A program felelősei:  

Kiemelt Utánpótlás Központ (sportszervezet vagy Elit Akadémia) szakmai igazgatója – MLSZ szakmai 
igazgató 
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Elit Program / 

Tehetségek Fejlesztése a Korosztályos Nemzeti Válogatottakban 

A program célja: a nemzetközi szintű egyéniségek, kreatív játékosok kinevelése, a Magyar 

Korosztályos Nemzeti Válogatottak eredményes szerepeltetése a nemzetközi szintéren, különös 

tekintettel az UEFA rendezvényekre. 

A program leírása: a Kiemelt Utánpótlás Központok és Elit Akadémiák tehetségei közül azok 
szerepelnek a korosztályos válogatott keretekben, akik nemzetközi szinten kiemelkedő 
teljesítményre képesek. A szakmai program hazai edzőtáborozásokon és Nemzetközi tornákon – 
mérkőzéseken készít fel arra, hogy kialakuljon az U17 és U19 korosztályban UEFA tornákon 
eredményesen szereplő Magyar Válogatott, valamint a játékosok számára leginkább alkalmas 
csapaton belüli pozíció-szerepkör. 
 A korosztályos válogatottak foglalkoztatásának részletes programját az „MLSZ Utánpótlás 
Korosztályos Válogatottak 2011 évi program tervezete” című dokumentum tartalmazza. 

A program elemei:  

Női U17 - korosztály: 50 fő foglalkoztatása (minimálisan évente 40 nap) és eredményes                                 

          versenyeztetése UEFA tornákon 

Női U19 - korosztály: 50 fő foglalkoztatása (minimálisan évente 40 nap) és eredményes                                 

          versenyeztetése UEFA tornákon 

U15 –korosztály: 50 fő foglalkoztatása (minimálisan évente 20 nap) és nemzetközi versenyeztetése 

U16 –korosztály: 50 fő foglalkoztatása (minimálisan évente 20 nap) és nemzetközi versenyeztetése 

U17 –korosztály: 50 fő foglalkoztatása (minimálisan évente 40 nap) és eredményes                                 

   versenyeztetése UEFA tornákon 

U18 –korosztály: 50 fő foglalkoztatása (minimálisan évente 20 nap) és nemzetközi versenyeztetése 

U19 –korosztály: 50 fő foglalkoztatása és(minimálisan évente 40 nap) eredményes  

   versenyeztetése UEFA tornákon 

A program szervezeti egységei:                                                                                                                  
utánpótlás válogatottak osztálya – MLSZ szakmai igazgatóság 

A program felelősei:                                                                                                                                       
korosztályos válogatottak szakmai stábja – MLSZ szakmai igazgató                                                                                                                                   
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 Program - szervezeti egységek: 

 

 

20 Megyei Központ – 70 Alközpont – 221 Körzet – 

1100 Sportszervet – 1800 Intézmény 
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Bozsik Program -2012 szakmai felelősök: 

 

 

20 Megyei Szakmai Igazgató - 20 Megyei Koordinátor - 

70 Alközpontvezető edző - 221 Körzetvezető edző – 150 Intézményi Körzeti 

szervező – 1100 felkészítő edző a sportszervezetekben - 1800 iskolai 

csoportvezető edző  
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Bozsik Program -2012 mellékletek: 

1. „BOZSIK - Gyermek Intézményi Program - ELJÁRÁSI REND, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” 

2. „BOZSIK - Gyermek Egyesületi Program - ELJÁRÁSI REND, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” 

3. „Bozsik - Kibontakoztatási Program – Kiemelt Tehetségek Foglalkozásai - ELJÁRÁSI REND, SZAKMAI          

      KÖVETELMÉNYEK.” 

4. „Bozsik - Kibontakoztatási Program – U12/13 tornák ELJÁRÁSI REND, SZAKMAI  
      KÖVETELMÉNYEK” 
 
5.  „Etikai Normák a Bozsik-programban szerepet vállaló edzők számára” 

6.  „Feladatkörök a Bozsik-programban” 

7.  „Kritériumok Bozsik Alközpontok, Körzetközpontok” 

8. „OTP-MOL Bozsik - egyesületi és kibontakoztatási program - Cselekvési Program 2012.ősz” 


