
Az intézmény/DSE regisztrációs kódja: TERVEZET Intézményi/DSE megállapodás: 2/A sz. melléklet 
 

Kategória nyilatkozat a 2017/2018-es tanévben 
 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatási kritériumrendszere /iskola, DSE/ 

 
 

 

KRITÉRIUMOK 
Minimum kategória Optimum kategória Prémium kategória 

M 1. M 2. O 1. O 2. P 1. P 2. 

1.        Csatlakozás feltétele 

  Az intézmény pedagógusa rendelkezik: 

        Pedagógus-továbbképzés* (PAT) 

                 igazolás: 2017.12.01-ig 

A körzetben regisztrált labdarúgó utánpótlás nevelő egyesülettel együttműködési megállapodást köt /Intézményi/DSE megállapodás: 3. sz. melléklet/. 

-  IGEN  IGEN IGEN 

 2.     Regisztráció, adatszolgáltatás, 

                   szerződéskötés  

Az intézmény-, a sportcsoportvezető-, a játékosok adatainak-, a foglalkozások helyének és idejének rögzítése, az iskolabajnokság jegyzőkönyveinek,    

                                                         fotóinak feltöltése az MLSZ számítógépes ügyviteli rendszerében. 

 3.      Foglalkoztatási rendszer: 
 

    (O. I. II. III. IV. korcsoport fiú és lány)  
   

   A sportcsoportokban foglalkoztatott   
 

                  gyereklétszám:  

1 csoport minimum 10 fő 
 

                  vagy 
 

2 csoport minimum 20 fő 

3 sportcsoport 

 

minimum 45 fő 

4 sportcsoport 

 

minimum 60 fő 

5 sportcsoport 

 

minimum 75 fő 

6 sportcsoport 

 

minimum 90 fő 

 7 sportcsoport 

 

       minimum 120 fő 

 4.     Leány sportcsoportok indítása - - 1 a négy sportcsoportból 2 az öt sportcsoportból 3 a hat sportcsoportból 
4 a hét 

sportcsoportból 

 5.    Sportcsoportok foglalkoztatása    
                           Játékos labdarúgó edzés hetente minimum két alkalommal minden sportcsoportnak (1 óra/foglalkozás). 
 A sportcsoportvezető az összes sportcsoportjával, regisztrált játékosával részt vesz a körzeti grassroots fesztiválokon/tornákon (4 alkalom/tanév). 

 6.    Suli-bajnokság /iskolabajnokság/ A sportcsoportvezető ősszel és tavasszal iskolabajnokságot szervez és bonyolít az intézmény valamennyi évfolyam összes osztálya részvételével. 

 7.   Szabadtéri sportlétesítmények 20 x 40 m méretű pálya             20 x 40 m füves-, vagy műfüves pálya            20 x 40 m füves-, és műfüves pálya 

 8.      Fedett sportlétesítmények               tornaszoba           tornaterem 

 20 x 40 m tornaterem vagy 20 x 40 m fedett sátor 
 

vagy 
 

sportcsarnok 

20 x 40 m tornaterem és 20 x 40 m fedett sátor                                  
 

                                               vagy 
 

sportcsarnok 

 

9. Csoportvezető sportszakmai 
 

                 képesítés/végzettség 
 
 

             igazolás: 2017.12.01-ig  

                       Grassroots Szervező (M1.) 
 

    testnevelő/labdarúgó edző/MLSZ „D” és Grassroots Szervező 
                                                                                                          

                                                  vagy  
                                                                  

                    Grassroots „C”/UEFA/B/A/PRO 

   testnevelő / labdarúgó edző  és  Grassroots „C”                                  
 

                                               

                                              vagy 

 
 

                          UEFA „B”/A / PRO 

      testnevelő/labdarúgó edző és UEFA „B” 

 
                             

                                          vagy 

 
 

                       UEFA „ A” / PRO 

10. Szabadidős „Grassroots” Labdarúgás      

       Kerettanterv az 1-4., 5-8. évfolyam 

               számára alkalmazása 

- - - - IGEN IGEN 



JUTTATÁSOK  
Minimum kategória Optimum kategória Prémium kategória 

M 1. M 2. O 1. O 2. P 1. P 2. 

11. Regisztrált játékosok ajándéka 

                  és sportbiztosítása 

1000,- Ft/tanév 

  500,- Ft/tanév 

1000,- Ft/tanév 

  500,- Ft/tanév 

1000,- Ft/tanév 

  500,- Ft/tanév 

1000,- Ft/tanév 

  500,- Ft/tanév 

1000,- Ft/tanév 

  500,- Ft/tanév 

1000,- Ft/tanév 

  500,- Ft/tanév 

12.   Sportcsoportvezető támogatása 
                (maximum 4 csoport/tanév/fő) 

50.000,- Ft/ /csoport/tanév 50.000,- Ft/ /csoport/tanév  50.000,- Ft/csoport/tanév  50.000,- Ft/ /csoport/tanév  50.000,- Ft/csoport/tanév  50.000,- Ft/ /csoport/tanév 

13.       Intézmények támogatása 
                   *Az intézmény pedagógusa rendelkezik a „grassroots” labdarúgás gyakorlati és módszertani alapjai az iskolai testnevelésben 
                            MDSZ Tanúsítvánnyal /277/1997. (XII.22.) sz. Korm. Rendelet szerinti – 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program/. 

 

Az intézmény pedagógusa rendelkezik:      

     Pedagógus-továbbképzés* (PAT) 
     

             igazolás: 2017.12.01-ig 
  
 

Az Intézmény választásának megfelelően: 
 

A, sportfelszerelés, sporteszköz 
 

A kategória besorolás véglegesítését követően az 

intézmény/DSE kiválasztja az MLSZ részéről 

felkínált sporteszközök kínálatából:   

vagy 
 

B, utazási hozzájárulás 
 

A véglegesített kategória besorolás értékében az 

intézmény/DSE 2018. január 1. – június 4. között 

az MLSZ körzeti rendezvényeire (téli terem, 

tavaszi fesztivál/torna), országos tanévzáró 

fesztiválra történő utazáshoz használhatja föl a 

megyei igazgatóság közreműködésével. 

 

 vagy 
 

C, sportfelszerelés, sporteszköz a támogatás 

50%-a és utazási hozzájárulás a támogatás 

50%-a megosztásban. 
  

vagy 
 

D, nyári szünidei tábor támogatása 
A véglegesített kategória besorolás értékében az 

intézmény/DSE 2018. június 18. – augusztus 20. 

között használhatja föl szünidei focitábor 

költségei elszámolásához, a megyei labdarúgó 

igazgatóság közreműködésével.  

1 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 

 

 

 

 

 

       40.000,- Ft érték: 

  

 

  

    

 

  

 

     70.000,- Ft érték: 

 

 

  90.000,- Ft érték: 

 

 

      110.000,- Ft érték: 

 

 

 130.000,- Ft érték: 

    

 

     150.000,- Ft érték: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alulírott intézményvezető/DSE elnök képviseletre jogosult vezetőjeként nyilatkozom, hogy az intézmény pedagógusa rendelkezik a „grassroots” labdarúgás gyakorlati és 

módszertani alapjai az iskolai testnevelésben MDSZ Tanúsítvánnyal* (277/1997. (XII.22.) sz. Korm. Rendelet szerinti 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program). 

 
Igen                                                              Nem 

 

 

1. Név: ……………………………………………………………………….. Tanúsítvány sorszáma: …………………………….. 

 

2. Név: ……………………………………………………………………….. Tanúsítvány sorszáma: …………………………….. 

 

 

Nyilatkozom, hogy Intézményünknél/DSE-nél a 22/2016. (VIII. 25.) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján   

„ A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében” az „ Iskolai labdarúgás 1-4., 5-8. évfolyam számára ” elnevezésű kerettantervet alkalmazzuk. 

 
 

Igen                                                              Nem 

 

 

Nyilatkozom, hogy Intézményünknél/DSE-nél a …..……………………….…………………………. kategória feltételek biztosítottak.  
 

A választott támogatás formája: 

 

A, sportfelszerelés, sporteszköz 

 

B, utazási hozzájárulás                

 

C, sportfelszerelés, sporteszköz: a támogatás 50%-a és utazási hozzájárulás:a támogatás 50%-a megosztásban 

         

D, nyári szünidei tábor támogatása 
                         

 

Kelt: ……………………..….……………… , ………(év)  ………….….(hó) ……(nap) 
 

 

                                                                                                                                                                                      Intézményvezető/DSE elnök aláírása 

                                                                                                                                                                     

 

            

                                                                                                                                                                                                                  PH. 

 

A kategória besorolást Majoros Attila intézményi programvezető ellenőrzi és hagyja jóvá. 


