
Változások a versenyszabályzatban a következő évadra vonatkozóan 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség – jelenleg még érvényben lévő – Versenyszabályzata több pontban is 

megváltozik a 2016/2017-es bajnoki évadra, melyből most mi – egyelőre – csak egy fontosabbra szeretnénk 

felhívni a figyelmet. Tesszük mindezt azért, mert már többen is érdeklődtek igazgatóságunkon a szóban forgó 

konkrét változásról, illetve mert egy olyan szabályozásról beszélünk, amely már a jövő évadra történő 

nevezéshez való felkészülést is érint(het)i. 

Mindez pedig nem más, mint a kötelezően szerepeltetendő utánpótláscsapatokkal nem rendelkező 

sportszervezetek szerződtetési, valamint az önálló utánpótlás-nevelő egyesületek „bérbeadási” lehetőségeinek 

kérdése. A témával az idén július elsejétől hatályos versenyszabályzat 12. §-ának (1)-es bekezdése foglalkozik, 

melynek m) pontjától az alábbiakat olvashatjuk – idézet: 

„(...) m) Amennyiben a nevező sportszervezet utánpótláscsapatainak biztosítására utánpótlás-nevelő 

sportszervezettel köt szerződést, ezen sportszervezet csapatainak ugyanazon a székhelyen {értsd: 

településen} kell működniük, ahol a nevező sportszervezet működik. 

n) A 2016/2017-es bajnoki évtől kezdődően a felnőtt sportszervezet csak egy sportszervezettel köthet 

szerződést előírt utánpótláscsapatainak biztosítására. (Azaz a férfi ifjúsági, fiú serdülő, leány és Bozsik-

korosztályú labdarúgói, akik az előírt utánpótláscsapataiban szerepelnek, egyazon sportszervezet igazolt 

labdarúgóinak kell lenniük!) 

o) Az előírt utánpótlást biztosító sportszervezet más felnőtt sportszervezettel utánpótláscsapat(ok) 

biztosítására további szerződés(eke)t nem köthet! 

p) Utánpótláscsapat bajnokságban történő kötelező indításának elmulasztása esetén a felnőtt csapatot ki 

kell zárni az adott bajnokságból. A megyei (budapesti) bajnokságokban szereplő sportszervezetek 

szerződést köthetnek az utánpótláscsapat(ok) biztosítására felnőtt sportszervezettel is.” 

További fontos információ a témával kapcsolatban, hogy – bár a jövő évi Pest megyei felnőtt férfi nagypályás 

labdarúgó-bajnokságok versenykiírásai még jóváhagyás alatt vannak – a sportszervezetek kötelezően indítandó 

utánpótláscsapatai már meghatározásra kerültek, mégpedig az alábbiak szerint: 

I. osztály: U19 és U16, valamint valamennyi Bozsikos korosztály (U13, U11, U9 és U7) kötelezően – továbbá 

U14 ajánlottan. 

II. osztály: U19 és a Bozsikos korosztályokból U11, U9 és U7, továbbá U16, U14 és U13 (Bozsik) 

korosztályokból valamelyik kötelezően – vagyis összesen öt csapat, melyből négy (U19, U11, U9 és U7) nem 

választható. 

III. osztály: nincs kritérium, de valamennyi korosztály indítása ajánlott – különösen a Bozsik-programban 

szereplőké. 

Nem lesz tehát változás ezen a téren, s bár némileg átalakul az országos utánpótlás-versenyeztetési rendszer 

(részletesen másik anyagunkban), akik úgy gondolják, továbbra is nevezhetnek majd csapataikkal országos 

korosztályos bajnokságokba. Ebből következően azok a sportszervezetek, amelyek országos nagypályás 

utánpótlás-bajnokságokban indítanak csapatokat, mentességet élveznek a Pest megyébe nevezendő, nem a 

Bozsik-programban szereplő együtteseik szerepeltetése alól. 

Változik viszont az U19-es Pest megyei bajnokságokban bevethető túlkorosok szabályozása. A következő 

évadtól már csak három idősebb (1996. január 1-én vagy utána született) játékost lehet nevezni egy mérkőzésre 

– igaz, ahogy eddig, most is mindhárman pályára léphetnek majd egy időben. A szigorítás egyik oka, hogy egy-

két éven belül – akárcsak a többi korosztályban – ismét túlkorosok nélküli U19-es bajnokságot lehessen kiírni. 

Mindez pedig annak a koncepciónak a része, mely szerint azon sportszervezetek szerepeljenek a Pest megyei I. 

és II. osztályokban, amelyek – többek között – a magasabb utánpótlás-követelményeknek is megfelelnek. 


