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I. Bevezető 
Alexis de Tocqueville nagy hatású munkájában (Az amerikai demokrácia) a 
szerelmi házasság és a boldogtalan házasélet oksági összefüggéseiről 
gondolkozik. Éles szemmel veszi észre, hogy ez a kettő csak olyan 
társadalmakban jár együtt, ahol az emberek többsége megállapodás alapján 
házasodik: azaz, ahol a szerelmi házasság nem szabály, hanem kivétel. Ilyen 
esetekben ugyanis csak olyan emberek kötnek szerelemből házasságot, akik 
az élet más területein is szeretnek az árral szemben úszni; márpedig két 
konok ember házassága – nem a szerelem, hanem a konokság miatt – nagy 
valószínűséggel nem lesz problémamentes.  
A női labdarúgást ma Magyarországon többségében olyan emberek tartják 
életben, akik szeretnek az árral szemben úszni. Ha egy lány focizni megy, a 
környezetének egy része furcsán tekint rá. Ha egy labdarúgóedző női 
csapatokkal foglalkozik, kollégái időnként lesajnálva beszélnek róla. Ha egy 
klubvezető azt veszi a fejébe, hogy női szakágat indít, sokan értetlenkedve 
figyelik ügyködését. A női labdarúgásról még a focit kedvelők nagy része sem 
igazán tud: a televíziók nem közvetítenek mérkőzéseket, a sportlapok alig 
számolnak be az eredményekről. Márpedig nehéz azt megszeretni, amiről 
azt sem tudjuk, hogy létezik.  
Ennek a fejlesztési programnak az a célja, hogy megtörje a lefelé tartó spirált, 
hogy néhány ponton beavatkozva olyan változásokat indítson el, amelyek 
hatására az ördögi körökből angyali körök lesznek. Azt szeretnénk elérni, 
hogy a női labdarúgás Magyarországon kivételből szabály legyen, hogy 
egyre több lány válassza magának ezt a sportot, hogy egyre 
színvonalasabbak legyenek a mérkőzések, s egyre több szurkoló 
ismerje fel a sportág szépségét.  
Egy 2011-ben az MLSZ megbízásából készült kutatás megállapította: „a 
futballhoz fűződő viszonyt, gondolatokat, érzelmeket a fontos 
demográfiai változók közül a válaszadók neme befolyásolja 
legkomolyabb mértékben”. Ha a magyar labdarúgás erősödni szeretne, 
ebbe az irányba is keresnie kell az utat. 

*** 
A női labdarúgás fejlesztési programjának meghatározásával megbízott ad 
hoc bizottságot az MLSZ elnöksége hozta létre 2012 őszén. A bizottságot Dr. 
Török Gábor vezette, tagjai Baukovácz Krisztina, dr. Bozóky Imre, Markó 
Edina, Igaz András, Kiss Baranyi Sándor, Kiss László, Kovács Szilveszter, 
Nyilasi Tibor és Elbert Gábor voltak. Meggyőződésünk volt, hogy csak annak 
a változtatásnak, reformnak van esélye a sikerre, amely bírja az adott 
terület szereplőinek támogatását, ezért a három hónapos munka során a 
bizottságon kívüli tudást, ismeretet, tapasztalatot is hasznosítani szerettük 
volna. Közvéleménykutatást végeztünk az érintettek körében, kérdőívünkre 
több mint ötszáz válasz érkezett, sok értékes javaslattal, ötlettel. Felvettük a 
kapcsolatot a klubok képviselőivel, beszéltünk szakemberekkel, játékosokkal. 
Értékes tanácsokat kaptunk többek között az alábbiaktól: Déri Diána, Jakab 
Petra, Szabó László, Hevesi Tamás, Görög Emese, Somogyi József, Bajzik 
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József, Simonyi András, Szentgyörgyi Ákos, Tamás Henriette, Lipcsei Betta, 
Kasza János, Cseresznyés Péter, Vágó Attila, Dörnyei Balázs, Barczi Csaba, 
Bérczy György, Turtóczki Sándor, Jakobsen József, Dombó János, Halmosi 
Béla, Szil Zsolt, Cserenkó Szabolcs, Vincze Attila, Szombathy Pál, Józsi 
György, Khéner László, Csik Ferenc, Virág Iván és Juhász Anita. A játékosok 
közül Jakabfi Zsanett, Szőcs Réka, Kovács Klaudia, Demeter Réka, Szarvas 
Alexandra, Németh Júlia, Vágó Fanny és Faltusz Viktória adott konkrét 
ötleteket az anyaghoz. Kikértük a megyei igazgatók véleményét, lehetőséget 
biztosítottunk mindenkinek, hogy gondolatait megossza a bizottsággal. 
Javaslatainkat bemutattuk az UEFA illetékes szakembereinek (Karen 
Espelund, Emily Shaw és Emma Sykes), kommentárjaikat beépítettük a 
végső változatba. A szövegek megírásában felbecsülhetetlenül értékes 
segítséget kaptunk a bizottság két felkért szakértőjétől, Csepelyi Adrienntől és 
dr. Dénes Andrástól.  
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II. Állapotfelmérés 
Az első lépések 
Bár a nők a férfiak után szinte azonnal ismerkedni kezdtek a labdarúgással, a 
társadalmi konvenciók miatt csak nehezen terjedt el körükben a sportág. 
Angliában az I. világháború után ugrásszerűen megnőtt a női futballcsapatok 
száma, tízezrek látogatták a meccseket – a népszerűség a férfiak játékának 
rovására ment, ezért az FA 1921. december 5-én kitiltotta a női 
labdarúgókat a férfiklubok pályáiról. A tiltás 1971-ig érvényben maradt.   
1895-ben játszották az első női labdarúgó mérkőzést: Észak-Anglia Dél-
Angliát verte 7-1-re. 1920-ban került sor az első nemzetközi női mérkőzésre, 
a Dick, Kerr Ladies egy francia csapatot győzött le 2-0-ra 25.000 néző előtt. 
Fontos dátum még 1972. június 23. Ekkor módosították az amerikai oktatási 
törvényeket. A híres Title IX. (IX. cikkely) kimondta: „Az Egyesült Államok 
egyetlen polgára sem szenvedhet hátrányos megkülönböztetést vagy 
maradhat ki bármilyen oktatási programból, tevékenységből vagy pénzügyi 
juttatásból a neme miatt.” A női egyetemi sport virágzásának kezdetét az 
Egyesült Államokban innen számíthatjuk. 
A női futball hivatalos keretek közé rendezése az 1970-es évektől indult 
meg. 

Nemzetközi tornák, díjak 
Az első hivatalos világbajnokságot 1991-ben rendezték, Kínában. Az eddigi 
világbajnokok: USA 2x (1991, 1999), Németország 2x (2003, 2007), Norvégia 
(1995), Japán (2011). A következő világbajnokságot 2015-ben Kanadában 
rendezik. 2019-ben a világbajnokságon már 32 csapat vehet részt.  
Az első hivatalos Európa-bajnokságot 1984-ben rendezték Svédországban. 
Az eddigi Európa-bajnokok: Németország 7x (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 
2005, 2009), Norvégia 2x (1987, 1993), Svédország (1984). A következő 
Európa-bajnokságot 2013-ban, Svédországban rendezik.  
A női labdarúgás 1996 óta szerepel az olimpiai versenyprogramban. Az első 
olimpián az azt megelőző világbajnokság legjobb 8 csapata versenyzett, 
legutóbb selejtezők után 12 csapat küzdött 3 darab négyes csoportban. Az 
eddigi olimpiai bajnokok: USA 4x (1996, 2004, 2008, 2012), Norvégia (2000). 
A következő olimpiát 2016-ban, Rio de Janeiróban rendezik. 
A FIFA Női Aranylabdát 2001 óta adják át. Az eddigi aranylabdások: Mia 
Hamm (USA) 2x (2001, 2002), Birgit Prinz (GER) 3x (2003, 2004, 2005), 
Marta (BRA) 5x (2006, 2007, 2008, 2009, 2010), Szava Homare (JAP) (2011), 
Abby Wambach (USA) (2012). 2010 óta a női edzőknek is átadják az 
Aranylabdát. 2010-ben Silvia Neid, a német válogatott szövetségi kapitánya 
kapta, 2011-ben Szaszaki Norio, a japán szövetségi edző. 
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A Női Bajnokok Ligáját a 2001/2002-es szezonban rendezték meg először, 
akkor még UEFA Női Kupa néven. Az UEFA Női Bajnokok Ligája nevet a 
2009/2010-es szezon óta viseli. A selejtezők után jelenleg 32 csapat jut az 
egyenes kieséses főtáblára. Az eddigi győztesek: 1.FFC Frankfurt 3x (2002, 
2006, 2008), Turbine Potsdam 2x (2005, 2010), Olympique Lyonnais 2x 
(2011, 2012), Umeå IK 2x (2003, 2004), Arsenal LFC (2007), FCR 2001 
Duisburg (2009). A női NB I-ben első helyezést elért sportszervezet indulási 
jogot szerez az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) által kiírásra és 
megrendezésre kerülő UEFA Női Bajnokok Ligája selejtezőjébe. 2010-ig 
bajnokcsapatunk a 32 között kezdte a küzdelmeket, két éve selejtezőt kell 
játszanunk a 32-be kerülésért. Az eddigi legjobb szereplésünk: a Femina 
2006-ban a legjobb 16 közé jutott. 
A legrangosabb meghívásos nemzetközi torna az Algarve Kupa, amelyet 
1994 óta rendeznek meg Portugáliában. Az eddigi győztesek: USA 8x (2000, 
2003, 2004, 2005, 2007, 20008, 2010, 2011), Norvégia 4x (1994, 1996, 1997, 
1998), Svédország 3x (1995, 2001, 2009), Kína 2x (1999, 2002), 
Németország 2x (2006, 2012). A magyar válogatott 2012-ben vett részt 
először a kupán, a 12. helyen végzett. 

A női labdarúgás hazai története 
A feljegyzések szerint Magyarországon 1914-ben játszottak először női 
futballmeccset. Az első hivatalos magyar női futballcsapat a Femina SE volt: 
1970. augusztus 19-én alapították. Az első nagypályás bajnokságot 1971-
ben írták ki. Az első nemzeti bajnokságot 1985-ben a László Kórház nyerte.  
1. táblázat: A női labdarúgó NBI eddigi bajnokai, dobogósai és gólkirályai: 

Szezon Bajnokcsapat Ezüstérmes Bronzérmes Gólkirály (csapat, gól) 

1984–1985 László Kórház SC 

Renova 
Spartacus 

Femina Kern Edit (Renova Spartacus, ? gól) 

1985–1986 László Kórház SC 

Renova 
Spartacus 

Femina Kern Edit (Renova Spartacus, ? gól) 

1986–1987 László Kórház SC 

Renova 
Spartacus 

Femina Kern Edit (Renova Spartacus, ? gól) 

1987–1988 Femina 

Renova 
Spartacus 

László Kórház SC Kern Edit (Renova Spartacus, ? gól) 

1988–1989 László Kórház SC Femina 

Renova 
Spartacus 

? 

1989–1990 Renova Spartacus Femina László Kórház SC ? 

1990–1991 Femina 

Renova 
Spartacus 

László Kórház SC Vrábel Ibolya (Femina, 36 gól) 

1991–1992 Renova Spartacus László Kórház SC Femina Bökk Katalin (Femina, 24 gól) 

1992–1993 Renova Spartacus László Kórház SC Femina 

Szarka Éva (László Kórház SC, 27 
gól) 

1993–1994 László Kórház SC Renova Femina  Fülöp Beáta (Renova Spartacus, 44 
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Spartacus gól) 

1994–1995 László Kórház SC Femina  Pécsi Fortuna 

Szabó Ilona (FC Eger-Lendület, 26 
gól) 

1995–1996 Femina 

Renova 
Spartacus 

László Kórház SC 

Ruff Szilvia (László Kórház SC, 27 
gól) 

1996–1997 Femina Renova Pécsi Fortuna Nagy Anett (Femina FC, 25 gól) 

1997–1998 László Kórház SC Renova Femina ? 

1998–1999 László Kórház SC 

Íris-Hungaro-
Kábel 

Femina Pádár Anita 

1999–2000 László Kórház SC Femina Renova Pádár Anita (László Kórház, 22 gól) 

2000–2001 Femina Renova Viktória FC Pádár Anita (Renova, 23 gól) 

2001–2002 Femina Renova FC Viktória FC Pádár Anita (Femina, 24 gól) 

2002–2003 Femina László Kórház SC Viktória FC Pádár Anita (Femina, 22 gól) 

2003–2004 Viktória FC MTK Hungária FC László Kórház SC Pádár Anita (Femina, 31 gól) 

2004–2005 MTK Hungária FC Viktória FC Femina Pádár Anita (Femina, 27 gól) 

2005–2006 Femina MTK Hungária FC Viktória FC Pádár Anita (Femina, 34 gól) 

2006–2007 Femina Viktória FC MTK Hungária FC Pádár Anita (Femina, 29 gól) 

2007–2008 Femina Viktória FC MTK Hungária FC Pádár Anita (Femina, 52 gól) 

2008–2009 Viktória FC MTK Hungária FC Ferencvárosi TC Pádár Anita (Femina, 44 gól) 

2009–2010 MTK Hungária FC Viktória FC Győri Dózsa SE Pádár Anita (Femina, 38 gól) 

2010–2011 MTK Hungária FC Viktória FC Taksony SE Pádár Anita (Femina, 35 gól) 

2011–2012 MTK Hungária FC Viktória FC Astra HFC Pádár Anita (Femina / MTK, 57 gól) 

 
2. táblázat: A bajnoki címek megoszlása klubonként: 

Csapat Bajnoki 
címek Szezonok 

1. FC Femina 10 1987–88, 1991–91, 1995–96, 1996–97, 2000–01, 2001–02, 2002–
03, 2005–06, 2006–07, 2007–08 

László Kórház SC 9 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1993–94, 1994–95, 1997–
98, 1998–99, 1999–00 

MTK Hungária FC 4 2004–05, 2009–10, 2010–11, 2011–12 

Renova FC 3 1989–90, 1991–92, 1992–93 

Viktória FC 2 2003–04, 2008–09 
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A Magyar Kupát 1992-ben írták ki először, a kupaküzdelmeket 1993/1994-ben 
és 2006/2007-ben nem rendezték meg.  
3. táblázat: A kupagyőzelmek megoszlása klubonként: 

Csapat Kupagyőzelem Győzelem éve 

László Kórház SC 5 1998, 1999, 2000, 2003, 2004 

MTK Hungária FC 3 2005, 2006, 2010 

Renova FC 3 1993, 2001, 2002 

Viktória FC 3 2008, 2009, 2011 

Pécsi Fortuna 2 1995, 1997 

Femina 1 1996 

Astra HFC 1 2012 

 
Válogatottunk 1985. április 9-én játszotta első nemzetközi mérkőzését 
Siófokon: az NSZK csapatát győzte le 1-0-ra. A nyolcvanas években a 
Miskolci Focifarsangokat rendszeresen közvetítette a televízió, ezért az akkori 
legjobb csapatok (Renova, Femina, László Kórház) ma is benne vannak a 
köztudatban. 
Magyarország jelenleg a 37. a FIFA hivatalos világranglistáján, augusztusi 
helyezéséhez képest két helyet javítva. Legmagasabb helyezésünket 2011 
szeptemberében értük el, ekkor 27. volt a magyar csapat. Legalacsonyabb 
helyezésünket 1996-ban értük el: ekkor 87. volt a válogatott.. Átlagos 
helyezésünk: 57. Az UEFA hivatalos ranglistáján csapatunk a 22. 
1. ábra: 
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Nemzetközi összehasonlításban érdekes, hogy a női válogatott a férfiakhoz 
hasonló pozíciót foglal el a rangsorban, mint az 5. ábrából látható, ez nem 
tekinthető általánosnak: a lista élmezőnyében több olyan országot is találunk, 
amelynek női csapata lényegesen eredményesebb (Kanada, Észak-Korea, 
Izland, Kína, Finnország, Új-Zéland), míg fordított eltérésekre is akadnak 
példák (Spanyolország, Argentína, Portugália).   
 

4. táblázat: FIFA-világranglisták: a női válogatottak pozíciói 
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Játékosok, játékvezetők, edzők 
Az MLSZ adatbázisában 4730 kiadott női versenyengedély szerepel. 
Összehasonlításképpen: Izlandon 6030, Finnországban 26.776, Ausztriában 
37.000, Norvégiában 110.000, Svédországban 159.305, Németországban 
250.000 igazolt játékos van. 

 

2. ábra: 

 
 
Egy 2011-ben készült felmérés szerint Angliában körülbelül 275 ezer felnőtt 
nő futballozik rendszeresen, ezzel a férfi labdarúgás és a férfi krikett után ez a 
harmadik legnépszerűbb csapatsport a szigetországban. Európában 
1.159.814 regisztrált női labdarúgót tartanak számon jelenleg. 
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3. ábra: 

 
Magyarországon jelenleg 23 női játékvezető tevékenykedik, ebből 4 FIFA-
asszisztensünk és 3 FIFA-játékvezetőnk van. Európában 4182 női 
játékvezető működik. Kulcsár Katalint 2013-ban az UEFA Európa 16 legjobb 
játékvezetője közé választotta. 
Az NBI-ben egyetlen csapat kispadján ül női edző. D-licenc-szel 384 nő 
rendelkezik a 8153-ból, B-licenc-szel 40 nő a 3470-ből. Mindössze egyetlen 
A-licenc-szes női edző dolgozik Magyarországon. 

A hazai versenyrendszer 
Az NB I 
A magyar Nemzeti Bajnokság tízcsapatos, amatőr rendszerű bajnokság. 
Résztvevői: a 2011-2012. évi Női NB I. bajnokság 1–8. helyezettjei, a 2011-
2012. évi Női NB II. bajnoka, a 2011-2012. évi Női NB I. 9. helyezett és a 
2011-2012. évi Női NB II. 2. helyezettjének osztályozós győztese.    
A bajnoki év 2012. július 1-jén kezdődik és 2013. június 30-án ér véget. A 
bajnokság alapszakasszal valamint alsóházi és felsőházi rájátszással kerül 
lebonyolításra. A csapatok az alapszakaszban őszi és tavaszi fordulókban, 
körmérkőzéses rendszerben, oda-vissza alapon mérkőznek egymással 2 x 9 
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fordulóban. A rájátszásban a csapatok (alsóház, felsőház), körmérkőzéses, 
kétfordulós rendszerben, oda-vissza alapon mérkőznek meg egymással 2x5, 
illetve 2x3 fordulóban. A rájátszásban résztvevő csapatok (felsőház: 1-6 
helyezettek, alsóház: 7-10. helyezettek) az alapszakaszban egymás ellen 
elért eredményeiket magukkal viszik. 
A 2012/2013-as kiírás a Nyíregyháza Spartacus visszalépése miatt 9 
csapattal folyik. A bajnokságban szereplő csapatok: MTK HUNGÁRIA FC, 
ASTRA -BÍRÓ-KERT FC (Budapest), VIKTÓRIA TREND OPTIKA FC 
(Szombathely), 1. FC FEMINA (Budapest), HEGYVIDÉK SE (Budapest), UTE 
PROFISPORT KFT., BNLC-CSEPEL, SZEGEDI AK BOSZORKÁNYOK, 
PÁTER FIT-WELL NAGYPÁLI 
A sportszervezet nevezési és tagdíjat fizet. A nevezési díj összege: 50.000 Ft 
+ ÁFA. A tagsági díj összege: 50.000.- Ft + ÁFA. 
Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek 
fizetik. A vendég sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés, 
szállás, stb.), valamint a csapatukat elkísérő szurkolók mellett közreműködő 
saját rendezőiknek költségei terhelik. 
A bajnokságban induló sportszervezetek leány U17 korosztályú bajnokságban 
csapatot kötelesek szerepeltetni. A leány U15-ös és egy csapat a Bozsik 
programban (U9–13) ajánlott. 

Az NB II 
A női NB II-es labdarúgó-bajnokság amatőr rendszerű bajnokság. 
Nevezhetnek U19 korosztályú (1994.01.01.–1995.12.30.) utánpótláscsapatok 
is.  
A 2012-2013. évi Női NB II. osztályú bajnokság 1. helyezett csapata 
osztályozó mérkőzést játszik a 2012-2013.évi Női NB I. 10. helyezettjével (2 
mérkőzés, oda-vissza). A győztes csapat feljut a 2013-2014. évi Női NB I-be. 
A 2012-2013. évi Női NB II. osztályú bajnokság 2. helyezett csapata 
osztályozó mérkőzést játszik a 2012.2013. évi Női NB I. 9. helyezettjével (2 
mérkőzés, oda-vissza). A győztes csapat feljut a 2013-2014.évi Női NB I.-be. 
A bajnokságokból kieső csapat nincs. NB I tartalék csapat nem játszhat 
osztályozó mérkőzést. 
A 2012/2013-as kiírás a Pécsvárad visszalépése miatt 9 csapattal folyik. A 
bajnokságban szereplő csapatok: FTC,  GYŐRI ETO FC,  PÉCSI VASUTAS 
SK, VESZPRÉM FC, NTE 1866 (Nagykanizsa), SZVSC (Szigetvár), KNLE-
Kecskeméti Főiskola, DOROGI DIÓFA SE, DAC UNIÓ FC (Győr) 
A sportszervezet tag- és nevezési díjat fizet. A tagsági díj összege: 20.000.- 
Ft + ÁFA. A nevezési díj összege: 30.000 Ft + ÁFA. 
Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek 
fizetik. A vendég sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés, 
szállás, stb.), valamint a csapatukat elkísérő szurkolók mellett közreműködő 
saját rendezőiknek költségei terhelik. A versenyeztetéssel kapcsolatos 
költségeket a sportszervezetek fizetik meg. 
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A bajnokságban induló NB II-es sportszervezetek leány U15 korosztályú 
bajnokságban csapatot kötelesek szerepeltetni. A leány U17 és egy csapat a 
Bozsik programban (U9-13) ajánlott. 

Az U17-es leány bajnokság 
Az U17-es leány labdarúgó-bajnokság egycsoportos, amatőr rendszerű 
bajnokság.  Női NB I. felnőtt bajnokságban szereplő sportszervezetek U17-es 
korosztályú csapatai kötelezően, az NB II. felnőtt bajnokságban szereplő 
sportszervezetek U17-es korosztályú csapatai ajánlottan.  
Az U17 korosztályú csapatoknál 3 fő 1994. január 1-én és utána született 
labdarúgó nevezhető, akik közül a csapat tagjaként a pályán legfeljebb 3 fő 
szerepelhet egy időben.  
A mérkőzések játékideje: 2x40 perc. Az NBI-es csapatokon kívül az FTC és a 
Sopron indult a jelenlegi bajknokságban.  
A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 20.000 Ft + 
ÁFA. 
Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek 
fizetik. A vendégcsapatokat részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, 
stb.), valamint a csapatot elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját 
rendezőiknek költségei terhelik. 

Az U15-ös leány bajnokság 
Amatőr rendszerű, keresztpályás bajnokság, mérkőzéseit nagypályán 
keresztben, legalább 60x40 m-es területen kell játszani, 5x2 méteres 
kapukkal. A 7+1 kezdő játékoson kívül valamennyi benevezett cserejátékos 
szerepeltethető a mérkőzés jegyzőkönyvében bejelentettek közül (folyamatos 
csere). A bajnokság résztvevői: 1998. január 1. és utána született labdarúgók. 
A mérkőzések játékideje: 2x15 perc. 
Indulnak: a Női NB II felnőtt bajnokságban szereplő sportszervezetek U15 
korosztályú csapatai kötelezően, az NB I felnőtt bajnokságban szereplő U15 
korosztályú csapatai ajánlottan. 
A bajnokság őszi és tavaszi fordulókban, körmérkőzéses rendszerben kerül 
lebonyolításra. A nevezők számának ismeretében a területi elv figyelembe 
vételével 4-5 csapatos csoportok kerülnek kialakításra. Minden csoport 
valamennyi résztvevője 1-1 tornát rendez ősszel és tavasszal. A csoportok 1-
2. helyezettjei – a csoportok számától függően - egynapos területi középdöntő 
torna keretében döntik el, mely csapatok jutnak az országos döntőbe. 
A döntő 1-6. helyezettjei egynapos torna keretében döntik el az országos 
bajnoki címet.  A csapatok szerzett pontjaikat nem viszik a döntőbe. 

A Női Magyar Kupa 
A 2012-2013. évi Női Magyar Kupa (továbbiakban: kupa) amatőr rendszerű, 
felnőtt nagypályás labdarúgó verseny, amelyen bármely felnőtt 
nagypályás csapat indulhat. Az 1-2. helyezést elért csapatok 
pénzdíjazásban részesülnek: az 1. helyezett csapat 500.000 forintot, a 2. 
helyezett 200.000 forintot kap. 



	   14	  

Az utánpótlás számokban 
Az U7, U9, U11-es korosztályokban a 2012-es őszi egyesületi gyerektornákon 
1598 labdarúgó lépett pályára. A területi eloszlás viszonylag egyenletes. 

4. ábra: 

 
A Bozsik Intézményi Programban országosan 10.329 lány vesz részt a 
2012/2013-as szezonban (5. táblázat) – ez a fiúk létszámának egyötöde. 
Kiemelkedően sok leány futballozik Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-
Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye intézményeiben. 
5. táblázat: A Bozsik Egyesületi és Intézményi program számokban 
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5. ábra 

 
 

Összegzés 
Az NB-s (más megfogalmazás szerint országos, nagypályás, felnőtt) 
versenyrendszert, a 2012-2013-as bajnoki évben 18 csapat alkotja. Az NB I-
re és az NB II-re egyaránt 10-10 klub nevezett, de az élvonalból – 
finanszírozási okokra hivatkozva - visszalépett a Nyíregyháza Spartacus, míg 
az NB II-ben a Pécsvárad el sem kezdte a bajnokságot. A csapatok közül 
néhány – Astra HFC, Hegyvidék SE, Újpest, Ferencváros – kft-ként, míg a 
többiek egyesületi formában működnek. 
Más szempontból vizsgálva a mezőnyt, a bajnok MTK, valamint az Újpest, a 
Ferencváros és a Győri ETO köthető olyan sportszervezethez, amely 
közvetlen kapcsolatban van a hivatásos férfi labdarúgással. Több más 
csapat (Hegyvidék, Nagykanizsa, Pécsi VSK, Szigetvár) esetében a 
sportszervezet működtet férfi szakágat is, de a”nagy testvér” nem tud jelentős 
segítséget nyújtani a lányoknak. Ezekben a klubokban (ha a női NB I-et férfi 
NB III-as szintnek tekintjük) a női szakág magasabb osztályú, vagy hasonló a 
férfi szakághoz. A Viktória-Trend Optika, az 1. FC Femina, a Szegedi AK, a 
BNLC, a Nagypáli (azaz, az élvonal csapatainak több mint fele) önálló női 
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klub, amelynek semmilyen intézményes kapcsolata nincs a férfi 
labdarúgással. 
6. ábra: 

 
A női labdarúgó NB I-ben szereplő sportszervezetek közül csak az MTK 
Hungária és az UTE rendelkezik „saját jogán” pályahasználati lehetőséggel 
– de, még a bajnokcsapat esetében is igaz, hogy a szakág lényegesen 
többször szeretne edzeni, mint ahogy azt a jelenlegi lehetőségek engedik, 
illetve további női (utánpótlás) csapatok működtetésének is gátja az 
egyesületen belüli rossz pályahelyzet. A Viktória-Trend Optika FC a 
Szombathely határában fekvő Király Sportlétesítmény (nincs műfüves pálya), 
az Astra Hungary FC a csepeli Halászi Focisuli (kisméretű, 30 x 40-es 
műfüves pálya), az 1. FC Femina a rákospalotai Budai II László Stadion, a 
Hegyvidék SE a Goldball (Siketek) pálya, a Belvárosi NLC (együttműködési 
szerződés keretében) a csepeli stadion bérlője. A Szegedi AK is bérlő a város 
sportlétesítményeiben, míg a Nagypáli egyelőre Vasboldogasszonyban 
játssza mérkőzéseit, edzésekre viszont ingyenesen használhatja a nagykutasi 
pályát, illetve bérlőként használja Zalaegerszegen a ZTE műfüves pályáját. 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a női labdarúgás elitjének 
infrastrukturális helyzete katasztrofális. Az utánpótlás csapatok esetében 
a pályabérlés forrása a TAO, de Budapesten nincs elegendő pálya, sok az 
eszkimó, kevés a fóka, aminek következtében a női csapatok gyakran 
vállalhatatlan minőségű pályákra kényszerülnek. 
Gyakran mondjuk – és alkalmasint nehéz is volna ezzel vitatkozni –, hogy a 
női elit klubjainak többsége „one-man-show”. Szinte valamennyi 
sportszervezetnél megjelölhető az a vezető, akinek a távozása a klub 
összedőlését vonhatja maga után. Ebben a tekintetben talán a Szegedi AK-
nál, talán a Viktóriánál, és bizonyos szempontból az MTK-nál a legjobb a 
helyzet. Pozitív példa, hogy az elmúlt években az Újpestnél, illetve 2013 telén 
Nagypáliban látunk arra példát, hogy a korábbi meghatározó vezető át tudja a 
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klubot adni, nem kerül veszélybe a működés. Abban, hogy a klubokban nem 
alakult ki megfelelő működési struktúra, elsősorban a finanszírozási 
problémák játszottak szerepet. Magyarul: minden, a működésre fordítható 
forrást felemésztett a versenyeztetés.  
Az elit klubjainak valós játékoslétszáma átlagosan 70 és 100 fő között van. 
Valamennyi sportszervezet számára kötelező a felnőttcsapat mellett U17-es 
(ifjúsági) csapatot is versenyeztetni, illetve a többség nevezett az U15-ös 
bajnokságra is. (Az Astra Hungary és a Hegyvidék SE versenyeztet 
nagypályás tartalékcsapatot is, a BLSZ-bajnokságban.) A klubok többsége 
foglalkozik fiatalabb korosztályokkal is, általánosan elmondható, hogy lenne 
igény, sőt pénz is arra, hogy több lány futballozzon a női egyesületekben, 
gátat jelent azonban az infrastrukturális helyzet, valamint a foglalkoztatási 
(versenyeztetési) lehetőségek hiánya. 
7. ábra: 

 
Fejlődést jelez, hogy egyre több, a női labdarúgásban dolgozó szakember 
rendelkezik az előírt UEFA B licencnél magasabb végzettséggel, illetve egyre 
több olyan, a magyar férfi labdarúgásban ismert szakember kapcsolódik a női 
csapatokhoz, akiknek a neve – főként helyben – referenciát jelenthet. Ilyen – 
a teljesség igénye nélkül – Turtóczky Sándor (MTK), Péter Zoltán és Kereki 
Zoltán (Nagypáli), Bubcsó Norbert (BNLC), Földesi Károly (Hegyvidék SE – 
UP), Lőrincz Sándor (Pécs), Póczik József (DAC, Győr). (Bár nem klubhoz 
kötődnek, nem lehet kihagyni a felsorolásból Kiss Lászlót és Vágó Attilát 
sem.) Célunk lenne ugyanakkor, hogy minél több női edző dolgozzon a 
csapatokkal – ebben komoly akadályt jelent, hogy a legutóbbi két évben – 
főként Budapesten – nem indult képzés. 
Ami a költségeket illeti, érdemesebb talán költségtípusokat megjelölni – ezek 
közül a legnagyobb tételt a pályabérlet jelenti. A második nagy tételt a 
megbízási díjak adják: van olyan NB I-es edző, aki 100 000 forint körüli 
tiszteletdíjért dolgozik. Általánosan elmondható, hogy a TAO kedvező 
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hatásaként az utánpótlással dolgozó szakemberek is kapnak javadalmazást 
(főszabályként 40-80 ezer forintot), és ezek között találunk néhány női 
játékost is. Még mindig nem általános ugyanakkor, hogy a klubok masszőrt, 
kapusedzőt, média, vagy marketingfelelőst stb. alkalmazhassanak. A 
költségvetésekben újabb jelentős tétel az edzőtáborok költsége. A legtöbb 
csapat évente két alkalommal, általában öt, illetve három napra „vonul el” – 
többet nem bír el az iskola, a munkahely. Az edzőtáborok esetében – még a 
TAO-s, utánpótlás-korosztályokban is – jellemző a játékosok tehervállalása, a 
részfinanszírozás. Kicsit hasonló a helyzet a külföldi játéklehetőségekkel. A 
határmenti, egynapos tornák nem jelentenek nagy terhet, de a jobb 
színvonalú nemzetközi tornákat (ha kivétel akad is) szinte lehetetlen teljes 
egészében a sportszervezet költségvetéséből finanszírozni. A budapesti 
csapatok esetében talán nem annyira, de a vidékiek esetében nagyon 
jelentős kiadási tételt jelentenek az utazási költségek. Említeni kell még a 
sportfelszerelés és eszközvásárlást. Ideális esetben, a felnőtt női NB I-es 
csapatok szintjén évente nagyjából 60-80 ezer forintot kellene költeni 
sportruházatra, sporteszközökre. Ez, a mintegy 1,5 milliós összeg szinte 
sehol nem áll rendelkezésre. A költségvetések taglalásánál említeni kell még 
a versenyeztetési költséget: ez, az MLSZ kompenzációjának köszönhetően, 
jelenleg nem megterhelő. 
8. ábra: 

 
A hatályos szabályozás alapján, női labdarúgásunkban nincsenek „profi” 
játékosok, nincsen olyan, aki kizárólag a futballért kap pénzt. A klubok – ettől 
függetlenül – igyekeznek segítséget nyújtani egy-egy játékosuknak. A 
„segítség” bevett formája az albérlet, vagy kollégium biztosítása, az utazási 
költségtérítés, illetve a klub kapcsolatrendszere által szerzett, valós, civil 
munkahely. 
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A magyar női labdarúgás kórlapja 
A magyar női labdarúgás legfontosabb problémáit – sajátos kórlapját - 
mindezek alapján az alábbi pontokban foglalhatjuk össze: 
 

1. Kevés a klub, sok a „fehér folt” – különösen Kelet-
Magyarországon - a női labdarúgás térképén. A sportszervezetek 
többségét szinte kizárólag egy-egy elkötelezett vezető lelkesedése 
tartja életben. 

2. Az egyesületek többségének nincs kapcsolata a férfi klubokkal, a 
férfi labdarúgás így nagyon kevés segítséget tud nyújtani a 
szakágnak. 

3. Az infrastrukturális helyzet katasztrofális, még az első osztályú 
klubok is pályahasználati problémákkal küzdenek, a bajnoki 
mérkőzések alig tervezhetők, a csapatok maradékelven jutnak 
pályához, edzési lehetőséghez.  

4. Nemzetközi összehasonlításban nagyon kevés az igazolt 
játékosok száma. 

5. Nincsenek idehaza professzionális játékosok, a női labdarúgás 
nem jelent karrierlehetőséget. A válogatott játékosok számára is 
gondot okoz a munka és a futball összeegyeztetése.   

6. Nincs megtervezett útja az utánpótlásnak. A Bozsik-programból 
kilépő lányok nehezen tudnak egyesületet találni, gyakran 
abbahagyják a labdarúgást.  

7. Nincs a sportágnak kiépített hagyománya, nincsenek hazai 
példaképek, a volt játékosokat nem képes a közeg megtartani, így 
nem tud jövőképet adni a jelen játékosainak. 

8. Kevés a női szakember, nincsenek speciális képzési programok. 
9. A klubok pénzügyi helyzete instabil. 
10. A bajnokság színvonala egyenetlen, mindössze néhány csapat 

alkotja a hazai elitet, óriási a szakadék az élvonal és a többi klub 
között. 

11. A női labdarúgás ismertsége és presztízse is nagyon alacsony. 
 
A fejlesztési terv alapvetően ezen problémák megoldására törekszik, a 
helyzet javítására kínál megoldásokat. Ehhez a következőkben előbb a 
stratégiai célokat fogalmazzuk meg, majd meghatározzuk azokat az 
egymással összefüggő, reményeink szerint egymást erősítő fejlesztési 
területeket, amelyeken konkrét cselekvéseket, változtatásokat javasolunk.  
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III. Stratégiai célok 
A női labdarúgás fejlesztésétől várt eredmények túlmutatnak a sportszakmai 
célokon. Első lépésben természetesen azt szeretnénk elérni, hogy a 
mostaninál sokkal több lány futballozzon, a korábbiaknál lényegesen 
eredményesebben. Második lépésben azonban ennél többet várunk a 
fejlesztéstől. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a női labdarúgás erősítése 
elsősorban társadalmi kérdés és feladat.  
Hogy ez mit jelent? Ha az U11-es korosztályban a kisfiúk közé két lányt is a 
csapatba teszünk, három dolog történik. A lányok jobb futballisták lesznek, 
mint ha kizárólag lányok társaságában cseperednének. A másik, hogy a 
lányok megszeretve a futballt, a fiúk között szocializálódva értői, pártolói 
lesznek a sportágnak, amelyhez a következő évtizedekben fogyasztóként, 
anyaként, szponzorként is kapcsolódhatnak. A harmadik – és talán a 
legfontosabb – viszont az, hogy a kisfiúk megismerik, megértik, elfogadják a 
lányokat. Ez egész életükre kiható kedvező társadalmi folyamatokat indít el. A 
női labdarúgás fejlesztése tehát jelentős részben a férfiak, a férfi futball 
érdeke. 
A fejlesztési programunk akkor tekinthető sikeresnek, ha a tömegesítés és – 
jelentős részben ennek következtében, de ezzel párhuzamosan is - a 
minőség erősítése közvetlen és közvetett eredményeket egyaránt hoz. 
Közvetlen eredménynek tekintjük azt, hogy  

1) évről évre dinamikusan nő a labdarúgásba bekapcsolódó lányok 
száma, amivel az ország 2020-ra Európában női labdarúgóknak a 
teljes lakossághoz viszonyított arányában a mai negyedik 
kategóriából átkerül lehetőség szerint a második, de legalább a 
harmadik kategóriába (lásd 3. ábra);  

2) jelentős részben a férfi futball gondoskodásának köszönhetően 
megerősödnek a női csapatok, kiszámítható feltételek között 
működő stabil klubok jönnek létre, a mérkőzések színvonala javul, a 
bajnokságokba bekapcsolódó csapatok száma növekszik, a magyar 
bajnokság győztese pedig rendszeres szereplője lehet a Bajnokok 
Ligája főtáblás küzdelmeinek; 

3) a válogatottjaink a korábbiaknál sikeresebben szerepelnek, és a 
felnőtt válogatottnak 2020-ig reális esélye van kijutni valamilyen 
világversenyre.  
 

Közvetett eredmények közé soroljuk az alábbi társadalmi hatásokat:  
• A labdarúgás családi programmá válhat, ha a család nőtagjai is 

érintettek. A családok nem szakadnak szét apa-fiú és anya-lány 
párosra; 

• A kisfiúk csapataiban játszó lányok kialakítják, illetve javítják a srácok 
szocializációs képességeit. A kisfiúk megtanulják érteni, elfogadni, 
tisztelni a másik nemet; 
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• A futballozó lányok, hölgyek szurkolóként, ezáltal fogyasztóként 
jelennek meg a futballpiacon. Vásárlásaik, költéseik alapvetően a férfi 
labdarúgást gazdagítják; 

• A támogatók, szponzorok számára tekintélyes létszámnövekedést és 
új célcsoportot is jelent a női futballista/szurkoló megjelenése. A cégek 
szívesebben csatlakoznak a labdarúgáshoz, ha üzenetük szélesebb 
közönséghez jut el; 

• A futballozó nők családanyaként, pedagógusként, 
marketingszakemberként, cégvezetőként is futballbarátabbak lesznek; 

• A tömegesítés, a korosztályok lefelé tolása, a kisiskolás csapatok 
szervezése segíti a gyerekek bevonását a labdarúgásba. Ebben a 
folyamatban segíthet, ha a nagyon fiatal labdarúgókkal szakképzett női 
edzők foglalkoznak; 

• A női labdarúgás fejlesztése, a klubok, sportvállalkozások 
megerősödése munkahelyeket teremt és adóbevételeket generál. 

 
A fejlesztési program megvalósulása esetén várható, a sportszakmai 
szempontokon túli társadalmi-gazdasági hatások az alábbiak: 

a. Népegészségügyi hatások 
Egy friss kutatás szerint a stockholmi nők azért egészségesebbek, mint 
európai társaik, mert 40%-kal nagyobb arányban sportolnak (jelesül: 
futballoznak) rendszeresen. (Forrás: BBC) Egy dán-brit kísérletben 33 magas 
vérnyomásban szenvedő 33-35 éves férfit küldtek el heti 2x1 órára 
futballozni. Fél év elteltével 75%-uk vérnyomása esett vissza a normális 
értékre! (Forrás: FourFourTwo magazin 2013/1.) Mindez nyilvánvalóan a 
nőknél sem működik másként. 

b. Egyenjogúság, esélyteremtés, női integráció 
Magyarország európai mércével mérve (különösen a skandináv országokhoz 
viszonyítva) igen elmaradott a női egyenjogúság tekintetében. A sportpályán 
való érvényesülés és elismerés, a játékfeltételek biztosítása pozitívan 
befolyásolja a nők társadalmi integrációját is. A sikeres női labdarúgók 
nagyszerű példaképek lehetnek gyermekeink számára. 

c. Családi, társadalmi hatások 
Kimutatások szerint többszörös az esélye annak, hogy egy gyermek a futballt 
választja, ha az édesanyja focizott, mint ha az apja volt labdarúgó. 
Magyarországon leginkább a nők hozzák a gyermekkel kapcsolatos 
döntéseket, gyakran ők hordják edzésre a gyermekeket. Ha az anyáknak 
ellenérzéseik vannak a labdarúgással kapcsolatban, a labdarúgás  
potenciális utánpótlás-játékosokat veszíthet el. 

d. Üzleti, gazdasági szempontok 
A fogyasztói társadalom legfontosabb tagjai a nők: ők vásárolnak, gyakran ők 
hoznak pénzügyi döntéseket. Igaz ez a sportszerekre, meccsbelépőkre, 
sportöltözetekre is: minél több nő kedveli meg a labdarúgást, annál 
szélesebb vásárlói bázist építhetünk ki egy eddig kiaknázatlan területen. 
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(Nem véletlenek a FIFA és az UEFA ez irányú törekvései.) Olyan hirdetők 
jelenhetnek meg a nők hatására a futballban, amelyek eddig – a nők 
hiánya miatt – távol maradtak tőle.  
Ennek köszönhetően javulnak az anyagi feltételek, kialakul a tömegbázis, és 
a nagy számok törvénye alapján az eredmények is megérkeznek. Ekkor a 
folyamat megfordul: ahogy a női kézilabda vagy vízilabda esetében is, úgy a 
női futballban is megjelennek majd a férfiszurkolók, ami újabb bevételi 
forrásokat jelent. A női labdarúgás infrastruktúrájának fejlesztése 
munkahelyeket teremt, és nem csekély adóbevételt jelent az államnak is. 

e. Könnyebb nemzetközi felzárkózás 
Mivel a nemzetközi női labdarúgás is viszonylagos lemaradásban van a 
nemzetközi férfi futballhoz képest, a magyar és a nemzetközi női 
viszonyok közti különbséget értelemszerűen könnyebben és 
gyorsabban áthidalhatjuk. A látványos felzárkózás és a nemzetközi sikerek 
gyorsan állítják a szakág mellé a szurkolókat – lásd például a női vízilabdát.  

f. Presztízs, országimázs, pályázatok 
A szurkolói bázis kiépülésén túl az MLSZ-nek komoly hazai és nemzetközi 
presztízst jelenthet a sikeres női labdarúgó-reform. Mivel a FIFA és az UEFA 
is kiemelt ügyként kezeli a női futball fejlesztését, a női játékosaival példásan 
bánó országok is kivételezett bánásmódban részesülnek, és gyakran 
pályázhatnak a szövetségeknél pénzügyi juttatásra is. 
A korosztályos vagy akár felnőtt kontinenstornák, világversenyek profi 
megrendezése hozzájárul az ország pozitív megítéléséhez, és testközelbe 
hozzák a komoly sportsikereket a magyar női labdarúgók számára is. 
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IV. Fejlesztési területek 
A szervezeti struktúra 
A női labdarúgás megerősítésének egyik fontos záloga, hogy a szakágnak 
legyenek erős intézményes alapjai a szövetség szervezeti rendszerén 
belül. A fejlesztési terv csak akkor lehet sikeres, ha a menedzselését a 
szövetségen belül kompetens és döntési jogokkal rendelkező személyek 
felügyelik. 
Az MLSZ-en belül a női labdarúgás jelenleg nem képez önálló egységet. A 
Versenyszervezési osztály egyetlen munkatársának feladata a női futball 
gardírozása, önálló feladatként máshol nem jelenik meg a női futball. Volt a 
szövetségben kinevezett szakágvezető, de meglehetősen korlátozott döntési 
joggal, apparátus, pénzügyi források, az egyes szakterületekkel való 
intézményes kapcsolat nélkül. 
A női labdarúgás az MLSZ SZMSZ-e alapján a Sportágfejlesztési divízión 
belül, a Szakmai Igazgatóság keretrendszerében alkot szakágat azzal a 
megkötéssel, hogy a válogatottakkal kapcsolatos ügyek az Igazgatóságon 
belül nem tartoznak a szakághoz. Bizonyos más részterületek a Képzési 
Igazgatóság felügyelete alá tartoznak, de itt az SZMSZ sehol nem nevesíti a 
női labdarúgást. Ugyanez a helyzet a más divíziókhoz tartozó ügyek 
esetében. 
A női futballnak ugyanakkor nincs érdekképviseleti, véleményformáló 
szervezete – hiányzik a klubok bizottsága, a kamara. 

Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
1. Az UEFA-szakértők álláspontjával megegyezően a női labdarúgást az 

MLSZ szervezeti rendszerén belül kezeljék – legalább virtuális - 
önálló egységként. Ezen belül az egyes részterületeknek legyenek 
felelősei (női versenyszervezési felelős, stb), akiknek többsége a többi 
divízióhoz is kapcsolódhat. Így nem kell minden részfeladatot (pl: 
nemzetközi átigazolások, játékvezető-küldés, licenceljárások, 
pályahitelesítés, jogi ügyek, stb.) a női divízióra testálni. A különböző 
feladatok felelősei tekintsenek úgy magukra, mint az önálló női szakág 
képviselői. 

2. Erősítsük meg és szakmai szempontok alapján szervezzük újra a Női 
Bizottságot. A bizottság vezetője tanácskozási joggal jelenhessen 
meg az MLSZ elnökségi ülésein.  

3. Alakuljon meg az NB I-es klubok bizottsága. (Fontos, hogy a 
bizottságban valamilyen formában az NB II-es női klubok véleménye is 
megjelenjen!) Az MLSZ alapszabályának módosításával a bizottsági 
struktúrába kerüljön be a férfibizottsággal azonos hatáskörű Női NB I-
es Bizottság.  

4. Az intenzív fejlesztés időszakában átmenetileg delegálhatjuk a 
szakággal kapcsolatos feladatokat (megfelelő döntési kompetenciák 
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biztosításával) a két bizottságra (Női Bizottság, valamint Női NB I-es 
Bizottság). 

A női és a férfi labdarúgás viszonya 
Meggyőződésünk, hogy a női labdarúgás fejlesztése a férfi szakágnak is 
érdeke, és nem képzelhető el annak segítsége nélkül. 
Jelenleg szinte nincs intézményes kapcsolat a férfi és női labdarúgás között. 
(Kivételek: Ferencváros, MTK, Győri ETO FC). Az U11-es korosztályig sok 
csapatban szívesen fogadják a fiúkkal együtt futballozó lányokat, de a férfi 
szakág gyakran lenézi a női labdarúgást, és nem hajlandó erőforrásokat 
fordítani annak fejlesztésére. 
Az MLSZ elnökségének 404/2011 (12.13.) számú határozata a 2013-2014-es 
bajnoki évtől kezdődően a férfi labdarúgás hivatásos sportszervezetei 
számára – kötelező utánpótlásként – az U14-es leány csapatok működtetését 
írja elő. Ez a játékosok életkori növekedését is figyelembe véve azt jelenti, 
hogy a 2014-2015-ös idényben U15-ös, majd a következő évtől U17-es és 
U15-ös csapat versenyeztetése lesz kötelező. A bizottság azt, hogy a férfi 
hivatásos versenyrendszer klubjainak kötelező legyen a felnőtt női 
versenyrendszerben is csapatot indítani, nem javasolja, azt azonban 
elképzelhetőnek tartjuk, hogy a felnőtt női labdarúgás támogatása, a női 
futballról való gondoskodás (a 2017-2018-as idénytől) bekerüljön a 
licencekbe.  

Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
5. A férfi szakág segítse a női futballt kommunikációs támogatással (a 

férfi szakág vegyen részt a női labdarúgás népszerűsítésében, ajánlja 
fel ki nem használt, illetve hasznosítható médiafelületeit a női szakág 
számára), illetve részvétellel a női labdarúgás önálló brandjének 
felépítésében. 

6. A férfi szakág segítse a női futballt a vegyesfutball támogatásával a 
legkisebbektől az U11 (U12) korosztályig. 

7. A férfi szakág segítse a női futballt férficsapatot működtető 
sportszervezetek által alapított női labdarúgó szakosztályokkal. 
Egyrészt az MLSZ elnöksége 404/2011 (12.13.) számú határozata 
alapján az U14-es leány csapatok működtetésével, másrészt az 
alközponti csapatok foglalkoztatásával az U15 (U13) korosztályban a 
Bozsik-program egyesületi programjához kapcsolódóan. 

8. A bizottság a Bozsik-program egyesületi programjában versenyző, U9-
es és U11-es korosztályú lányok számára a vegyesfutballt preferálja. A 
férfi szakág sportszervezetei által a Bozsik-programban indított 
csapatokban foglalkoztassanak lányokat. A foglalkoztatott lányok 
létszáma az adott pályaméret csapatlétszámához igazodjon, de a 
lányok ne külön, hanem a fiúcsapatokban játsszanak. (Ez a korosztály 
még nem igényel külön öltözőt.) Fontos garancia garancia a lányok 
szerepeltetésére, hogy a Bozsik-tornákra benevezett futballistáknak a 
játékidő legalább 50%-át a pályán kell tölteniük. 
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9. A női versenyrendszerbe a 2015-2016-os bajnoki évben belépő U13-
as korosztályban is legyen a férfi sportszervezeteknek csapata, 
megalapozandó az U15-ös korosztály nagypályás versenyeztetését. A 
megyei női alközponti csapatok is a férfi szakág sportszervezeteihez 
köthetők. 

10. Egy olyan támogatási (működtetési, finanszírozási) rendszer 
kidolgozását, amely a férfi szakág amatőr sportszervezeteit is 
érdekeltté teszi női utánpótlás csapatok versenyeztetésében. 

11. A női felnőtt versenyrendszerben indított csapattal nem rendelkező férfi 
NB I-NB II-es sportszervezetek kössenek együttműködési 
megállapodást valamely meghatározott földrajzi távolságon belüli 
női sportszervezettel. A megállapodás részei lehetnek: közös 
kommunikációs fellépés, utazási segítség, pálya biztosítása az 
edzésekre és mérkőzésekre. 

12. Ha egy klubhoz a feltételrendszerben meghatározott távolságon belül 
nincsen női labdarúgó sportszervezet, az egyesületnek egy új női 
klub vagy szakosztály felépítésében kell segédkeznie. Az 
együttműködési megállapodás kötelező elemeit a férfi szakág 
képviselőivel közösen kell kidolgoznunk.  

A tömegesítés 
Az MLSZ adatbázisában 4730 kiadott női versenyengedély szerepel. Ehhez 
jönnek a Bozsik-program Intézményi Programjában foglalkoztatott lányok és a 
versenyengedélyhez nem kötött, főként kispályás bajnokságban szereplő 
játékosok. Ebből – kivételes eszközök nélkül – nehéz nemzetközi szintű 
labdarúgást elvárni.  
A női játékosok száma az ország területén egyenetlenül oszlik meg, vannak 
megyék, tájegységek, ahol versenyrendszer, csapatok híján alig találunk női 
labdarúgót. A fiú versenyrendszerből kiöregedő lányok (13+, esetenként 15+) 
nem tudnak átlépni a női szakágba, abbahagyják a labdarúgást. 
Javasoljuk, hogy a női labdarúgás tömegesítésének négy szinten történjen. 
Ezek az alábbiak: 
1. Az utánpótláskorú (jellemzően 10-13 éves) játékosok számának jelentős 
növelése; 
2. A Bozsik-program intézményi és egyesületi programjába bevont csapatok 
alakítása, támogatása, a fehér foltok eltüntetése;  
3. A kibővített versenyrendszer feltöltése;  
4. A szabadidős női futball fejlesztése. 
Célunk, hogy a 2013-2014-es bajnoki évtől kezdődően évente 2500 új 
játékos lépjen be a női labdarúgás rendszerébe. Így a versenyengedéllyel 
rendelkező, a szövetség által kiírt bajnokságokban (vagy tornarendszerben) 
foglalkoztatott női labdarúgók száma a 2015-2016-os bajnoki évben 
meghaladhatja a tízezret, a nyolcéves fejlesztési program utolsó 
esztendejében (2020-2021) a húszezret. 
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A női labdarúgás tömegesítésének első számú célpontja az iskola. Az 
utánpótláskorú (jellemzően 6-14 éves) játékosok számának jelentős növelése 
szükséges a következő nyolc évben az iskolai lány csapatokon keresztül. A 
Bozsik-program intézményi programjába bevont lány csapatok kiemelt 
támogatása már a 2013/2014-es tanévtől lehetővé válik 4 korcsoportban is (7-
8, 9-10, 11-12 és 13-14 évesek). 
Elsődleges cél, hogy a 2013-2014-es tanévtől két szakmailag kiemelt 
korosztályban (U9-10, U11-12), megyénként tíz, összesen mintegy 200 
intézményben alakuljon (a meglévők esetében pedig tovább működjön) leány 
labdarúgó csapat. Az összes korosztály (U7-8, U9-10, U11-12, U13-14) 
esetében hosszú távon ki kell kihasználni a foglalkoztatásban a mindennapos 
testnevelés által kínált lehetőségeket (tanórán belüli és kívüli foglalkozások).  
A versenyeztetésben pedig a kisebbeknél (U7-8, U9-10) priorizálni szükséges 
a részvétel orientált, élményközpontú körzeti fesztiválokat, a nagyobbaknál 
(U11-12, U13-14) pedig természetesen a versenyt jobban előtérbe helyező 
körzeti tornákat. 
Az intézményi csapatok működési feltételeit, szerződési rendszerét, 
finanszírozását a Bozsik-program Intézményi Programja határozza meg. Az 
iskolák elsődlegesen legyenek befogadók: engedjék futballozni, edzésre járni, 
versenyezni más, közeli iskola diákját is, ha ott nincs leánycsapat. Az iskolai 
labdarúgás kimeneteként nagyon fontos lenne, hogy a legtehetségesebb 13-
14 éves lányok találjanak a környezetükben olyan egyesületet, amelynek 
U15-ös csapatában tovább tudnak sportolni egy emeltebb, minőségi szinten. 
Az U13 korosztály alatti tömegesítésnek csak másodlagos színtere a Bozsik 
program egyesületi programja, amelyben a vegyes futballt támogatjuk, a 
Bozsik egyesületi program keretein belül nincs értelme (maximum különleges 
esetben) önálló leánycsapatok foglalkoztatásának. A gyakorlat is azt mutatja, 
hogy a legügyesebb lányok ebben a korban még megállják a helyüket a fiúk 
között. 

Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
13. A leány csapatokat jobban közelítsük az egyesületi típusú 

foglalkozáshoz, például az általánosan előírt heti két alkalomnál több 
edzéssel és a jelenleginél gyakoribb tornarendszerű foglalkoztatással. 
Az intézményi programban leánycsapatot foglalkoztató iskolák – akár 
az egyesületek klublicencébe foglalt módon – álljanak közvetlen, 
szerződéses kapcsolatban a női labdarúgó sportszervezetekkel, illetve 
női csapatot versenyeztető sportszervezetekkel. 

14. A női versenyrendszerben a 2013-2014-es bajnoki évben U14-es és 
U17-es korosztályos bajnokság szerepeljen. A 2014-2015-ös bajnoki 
évtől az U15-ös és U17-es bajnokság alkotja a női utánpótlás 
versenyrendszert, és majd a 2015-2016-os bajnoki évtől lép be a ¾ 
pályás, U13-as bajnokság. A szabályozás engedje az U12-es 
leányokat az U11-es, bozsikos fiúcsapatokban is játszani.  

15. Ezek kiegészítését azokon a területeket alakított alközponti 
csapatokkal, amelyeket sem a férfi, sem a női NB I-NB II-s 
versenyrendszer nem fed le. A szervezés kereteit, a finanszírozás 
bázisát a Bozsik-program, valamint – akár egyszerűsített eljárás 
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alapján – a TAO adhatja. Célunk, hogy a 2015-2016-os bajnoki évre a 
nagypályás U15-ös bajnokságban induló csapatok száma 60 fölé 
emelkedjen. 

16. A leány U12-U15 korosztály számára a párhuzamos játékengedély 
bevezetését, amellyel a kizárólag a férfi versenyrendszerben csapatot 
indító sportszervezetbe igazolt lányok a női versenyrendszerben is 
pályára léphetnek. Részletesen: 23. pontnál. 

17. A fehér foltok eltüntetése érdekében jöjjenek létre alprogramok, 
amelyek adott földrajzi területre fókuszálva speciális eszközökkel, 
többletforrások bevonásával hoznak létre új sportszervezeteket és 
bajnokságokat. Ilyen az U15 (U14)-es bajnokságban csapatot indító 
sportszervezetek egyedi támogatása, az elsőként Kelet-
Magyarországra tervezett U18-as, ¾ pályás bajnokság, amely a 2015-
2016-os bajnoki évben regionális felnőtt bajnokságként foglalja el a 
helyét a versenyrendszerben. 

18. Valamennyi megyében foglalkozzon nőifutball-koordinátor a helyi 
női labdarúgás segítésével, fejlesztésével. Ők hangolják össze a 
megyei igazgatóságok által kiírt bajnokságokat, egységesítik 
szabályrendszerüket, szervezik a szabadidős futballt, végzik a 
tehetséggondozást.  

A szabályozási környezet 
A jelenlegi szabályozás több helyen indokolatlanul szűkíti az alanyok körét a 
férfiakra (lásd: szerződéskötés más sportszervezettel kötelező 
utánpótláscsapat versenyeztetésére), gyakran figyelmen kívül hagyja a női 
szakág sajátosságait, néhol egyenesen gátolja a női labdarúgás fejlesztését 
– míg más, fontos területeken teljesen hiányzik a szabályozás. 

Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
19. A nagypályás női labdarúgó NB I besorolása a Versenyszabályzat 

22.§. (1) és (2/A) alapján, „vegyes-nyílt” bajnokságra változzon. A 
jelenlegi, amatőr versenyrendszerben nem lehet külföldi játékost 
igazolni (csak tanulóként vagy civil munkahelyet biztosítva), de a 
hazaiakkal sem lehet profi vagy félprofi szerződést kötni. Ugyanakkor a 
Versenyszabályzat 22.§. (3) alapján a 2013-14-es szezontól a női NB I-
nél alacsonyabb besorolású, megyei (budapesti) I. osztályú csapatok is 
foglalkoztathatnak hivatásos játékosokat. Átmenetileg elégséges lehet 
ennek a pontnak a kiterjesztése a női NB I-re is. További javaslatunk a 
félprofi státus lehetőségének megvizsgálása. 

20. A sportszervezetek célszerű, szakszerű, ugyanakkor minőségi 
működésének záloga, hogy az első négy férfi bajnoki osztály klubjaihoz 
hasonlóan, a 2013-14-es szezontól a női NB I, majd a 2014-15-ös 
szezontól a másodosztály sportszervezetei is a nevezés feltételéül 
szabott rajtengedélyt (a későbbi szabályozásban: az MLSZ licencadó 
testületének közreműködésével licencet) váltsanak ki. Az NB I-esek 
esetében a szabályozás összhangban van a Versenyszabályzat 22.§. 
(2/A) pontjával. A licenc tartalma évente változhat az igények alapján. 
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Javasoljuk a rajtengedélybe foglalni, hogy amennyiben a 
sportszervezetek számára többletfeladatokat írunk elő, azok mellé 
többletforrásokat is rendeljünk – de a klubokat úgy juttassuk 
többletforrásokhoz, hogy a felhasználás során elvárjuk a 
többletfeladatok elvégzését. 

21. A női NB I sportszervezetei a 2013-14-es szezontól, csak 
rajtengedély birtokában indulhassanak a bajnokságban. Az 
engedély kritériumai között szerepeljenek az alábbiak: 1. Felnőtt NB I-
es, valamint U17-es és U14-es csapat indítása; 2. legalább 50, 
versenyengedéllyel (gazdasági társaság esetében sportszerződéssel) 
rendelkező női labdarúgó; 3. az MLSZ vonatkozó szabályzataiban 
meghatározott edzők, és más sportszakemberek megbízása; 4. 
nyilvános üzleti terv; 5. a mérkőzésekre legalább harmadosztályú 
minősítéssel rendelkező füves, vagy műfüves pálya, a hozzá tartozó 
öltözőkkel, játékvezetői öltözőkkel. A mérkőzéseken hangosítási 
lehetőséggel. Az edzésekre heti, legalább négy alkalomra, lehetőleg 
villanyvilágítással ellátott pálya – az ehhez kapcsolódó szerződéssel. 
(Az utánpótlásra vonatkozó pályahasználati szerződések a TAO 
anyagaiban szerepelnek); 6. a bajnoksággal és a bajnoki szerepléssel 
kapcsolatos kereskedelmi jogok átengedése közös értékesítésre (ide 
értve a mozgókép-felvétel készítés és sugárzás jogát is); 7. minta 
alapján szerződések, együttműködési megállapodások a helyi írott és 
elektronikus sajtóval; 8. előírt szerződéses, együttműködési rendszer a 
fejlesztési programba bevont oktatási intézményekkel. 

22. Az MLSZ elnöksége bízza meg a női bizottságot egy munkacsoport 
létrehozásával, amelynek feladata, hogy átvizsgálja a szövetség 
szabályzatait a női labdarúgás, illetve annak fejlesztése 
szempontjából. A munkacsoport lehetőleg 2013. április 30-ig tegyen 
javaslatot a szükségesnek ítélt változtatásokra, hogy a következő 
bajnoki évre már a kívánatos szabályozás szerepelhessen a 
szabályzatok szövegében. 

23. A párhuzamos játékengedély intézményének megalkotását. Ez – 
élesen különválasztva a kettős versenyengedélytől – azt teszi lehetővé, 
hogy a férfi versenyrendszerben szereplő sportszervezethez igazolt, 
U12-U15 korosztályú lányok párhuzamosan, a női versenyrendszerben 
szereplő más sportszervezet csapatában is pályára léphessenek. 
Mindez abban hasonlít a kettős versenyengedélyhez, hogy a játékos 
akár két sportszervezet csapataiban is pályára léphet, de amíg a kettős 
versenyengedély sportszervezetek közötti megállapodás alapján jön 
létre, a párhuzamos játékengedély egyedien, labdarúgóra vonatkozik. 
Azzal, hogy a szabályozás csak egy adott életkorra vonatkozik, és két 
szakág közötti átjárást tesz lehetővé, nem ütközik a kettős igazolás 
tilalmába. 

A versenyrendszer 
Célunk, hogy a nagypályás bajnokságban versenyző sportszervezetek száma 
a 2016-17-es bajnoki évre a jelenlegi 28-ról több mint a duplájára, ideális 
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esetben 64-re növekedjen. Három év alatt kell kialakulnia annak a teljes 
rendszernek, amely a regionális bajnokságok rendszerével – mint alapszinttel 
– lefedi az ország egész területét, illetve a két NB-s bajnoki osztályban olyan 
sportszervezeteket versenyeztet, amelyek a kötelezően indítandó 
utánpótláscsapatok működetésével részt vesznek a szakág fejlesztésében. A 
bajnokság háromszintűvé válása megfelel a női labdarúgás természetes 
rétegződésének. 
A női korosztályos futballban 2013-2014-es bajnokságban új elemként jelenik 
meg, hogy az MLSZ elnökségének 404/2011 (12.13.) számú határozata 
alapján a hivatásos férfi bajnoki osztályok (NB I-NB II, 32 csapat) 
sportszervezeteinek kötelező az U14-es leánycsapat indítása.  

Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
24. A tömegesítéssel párhuzamosan bővüljön a női utánpótlás-

bajnokságok rendszere. Mindezt két lépcsőben célszerű elérni. Az 
utánpótlás versenyrendszere a 2015-2016-os bajnoki évre építheti fel a 
kívánatos struktúrát, amelyben az U19-es csapatok fakultatív jelleggel 
indulhatnak az alacsonyabb osztályú bajnokságokban, országos vagy 
regionális bajnokságban; regionális lebonyolítással versenyeznek az 
U17-es csapatok (40-48 csapat); az U17-hez hasonló rendszerben, 
nagypályás bajnokságban futballoznak az U15-ös csapatok; beindul a 
tornarendszerű U13-as versenyeztetés is.  

25. Az U13 alatti korosztályokból az egyesületi futballba bevont lányok 
továbbra is a Bozsik-programban, a fiúk versenyrendszerében 
játszhatnak, míg a tömegesítés legfőbb színterét jelentő intézményi 
programba bevont U12-es és U10-es lányok számára regionális 
tornákat rendezünk. 

26. A teljes rendszer kiépítése szükségessé teszi, hogy az átmeneti 
időszakban (2013-14 – 2015-16), időszakos jelleggel is kiírjon a 
szövetség korosztályos leány bajnokságokat. Ilyen az MLSZ 
elnökségének 404/2011 (12.13.) számú határozatában leírt U14-es 
bajnokság a 2013-14-es bajnoki évben, amelyet a 2014-15-ös 
idényben, illetve a későbbiekben U15-ös bajnokságként javasolunk 
kiírni. Ilyen továbbá a fejlesztési terv régiófejlesztési programjához 
illeszkedően a kelet-magyarországi régióban kiírt, a 2013-14-es bajnoki 
évben U18-as (3/4 pálya), a következő esztendőben U19-es 
(nagypálya) területi ifjúsági bajnokság. Hasonló, a regionális fejlesztést 
szolgáló átmeneti bajnokságok kiírása más országrészben is indokolt 
lehet. 

27. A női NB I létszáma a 2015-2016-os bajnoki évtől a jelenlegi tízről 
nyolc csapatra csökkenjen. Ezt indokolja, hogy az elit klubjaira 
nagyobb terhek hárulnak, azoknak magasabb követelményeknek kell 
megfelelni, és erre nem minden sportvállalkozás képes. Az egy bajnoki 
osztállyal lejjebb szoruló sportszervezetek megerősítik a 
másodosztályt, két csoportban is jó színvonalat biztosítva.  

28. A 2014-15-ös bajnoki évben az NB I (és ehhez kapcsolódva az NB 
II) lebonyolítási rendje az alábbi legyen: 1. Alapszakasz 2x9 
fordulóval, csapatonként 18 mérkőzéssel; 2. Felsőházi rájátszás a 
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bajnoki címért 6 csapattal, 2x5 fordulóval, csapatonként 10 
mérkőzéssel; 3. Alsóházi rájátszás 4+2 csapattal (az NB I alapszakasz 
7-10. helyezettje, valamint az NB II-es bajnokság első két helyezettje. 
4. A 2015-2016-os bajnokság NB I-es mezőnyét a felsőház 6 csapata, 
valamint az alsóházi rájátszás első két helyezettje alkossa, de csak, ha 
a klubok megfelelnek a licenckövetelményeknek. 5. A 2014-2015-ös – 
átmeneti – bajnoki évben az NB II ligarendszerben, őszi és tavaszi 
idénnyel kerüljön lebonyolításra, úgy, hogy a tavaszi szezon 2015. 
március 31. előtt fejeződjön be. Az alapszakasz után az első és a 
második helyezett az NB I alsóházi rájátszásában vegyen részt. 6. A 
2014-15-ös idényben a szövetség 2015. április-május hónapra írja ki a 
Női NB II-es Sportszervezetek Kupáját, amelyben az NB II-es 
bajnokság 3-10. helyezettje vehet részt. A kupa lebonyolítási formáját a 
2014-15-ös bajnokságra nevezők száma határozza meg: cél az, hogy 
a csapatok 4-8 mérkőzést játsszanak. Javasoljuk, hogy a Női NB II-es 
Sportszervezetek Kupájában szereplő csapatok az NB I-es bajnokság 
központi marketingbevételeiből támogatást kapjanak a részvétel 
költségeire. 

29. Az NB I lehetséges lebonyolítási módjai a 2015-16-os idénytől: 
A-változat: alapszakasz 2 x 7 fordulóval, csapatonként 14 
mérkőzéssel, felső- és alsóházi rájátszás 4-4 csapattal, csapatonként 6 
mérkőzéssel. Ebben az esetben az NB I-es klubok részvétele a 
regionális csoportokban szervezett Magyar Kupában kötelező. 
B-változat: a bajnokság 8 csapata 4 teljes kört, csapatonként 4x7 (28) 
mérkőzést játszik. 
C-változat: az MLSZ kezdeményezze – belga-holland mintára – egy 
szomszédos országgal közös bajnoki rájátszás kiírását. A 2x7 fordulós 
alapszakasz után a felsőház 4 csapata 4 külföldivel alkotná a rájátszás 
mezőnyét. Az alsóház 4 csapata az NB II 2-2 csoportelsőjével, NB I/B 
néven játszik két teljes kört (csapatonként 14 meccs), amelynek 1-4. 
helyezettje indulhat a következő szezonban az NB I-ben. Ebben a 
rendszerben az NB II maradék csapatai csoportonként 6-6 csapattal 
lejátsszák a maguk rájátszását (csapatonként 10 mérkőzés). 
(Megjegyzés: egyszerűbb rendszert lehetne kiírni, ha az NB I négy 
alsóházi csapat is négy külföldivel alkotná a rájátszást. Ezt azonban a 
csapatok jelenlegi helyzetét ismerve nem tartjuk reálisnak.) 

30. A 2013-14-es bajnoki évtől az NB II-es bajnokságba 
nevezhessenek az NB I-es sportszervezetek U19-es csapatai is. A 
korosztályos megkötést nem vállaló tartalékcsapatok indulására az NB-
s osztályban ne, csak a regionális bajnokságban (pl. BLSZ) legyen 
lehetőség. 

31. A 2016-2017-es bajnoki évre alakuljon ki a regionális női 
nagypályás bajnokságok rendszere. A csapatok toborzását, a 
bajnoki részvételt segítsék önálló, területi fejlesztési projektek, illetve 
ezek részeként átmeneti (korosztályos) bajnokságok. A javasolt 
regionális bajnokságok: Budapest, Kelet-, Északnyugat-, Dél- és 
Közép-Magyarország. 
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32. A női nagypályás, U17-es bajnokság a 2013-14-es idényben két, 
területi alapon szervezett csoportban kerüljön lebonyolításra. A 
négyfordulós alapszakasz után a bajnoki tabella két csoportjának első 
négy helyezettje kuparendszerben, egyenes kieséssel játsszanak a 
bajnoki helyezésekért.  

33. A férfi NB I és NB II sportszervezetei számára a 2016-17-es bajnoki 
évtől az U15-ös (tehát 2013-14-ben U14-esként indult) csapat mellett 
U17-es korosztályú női csapat indítása is legyen kötelező. A 
megnövekedett csapatlétszámot kihasználva az U17-es bajnokság 
regionális rendszerű legyen és a csoportokban lebonyolított 
bajnokságot kövesse a kuparendszerű rájátszás, a tulajdonképpeni 
országos döntő.   

34. A 2013-14-es bajnoki évben a szövetség – összhangban az 
elnökség 404/2011 (12.11.) számú határozatával –, az U15-ös helyett 
U14-es bajnokságot írjon ki. Az átmeneti bajnokság pályamérete ¾ 
pálya legyen. Ebben a bajnokságban a férfi NB I és NB II 
sportszervezeteinek csapatai, valamint a női NB II-es bajnokság 
sportszervezetei számára legyen kötelező az indulás, de 
indulhassanak más sportszervezetek (például női NB I, illetve más férfi 
sportszervezetek) csapatai is. Az átmeneti bajnokságot követő 
éve(k)ben a szövetség ismét az U15-ös korosztály számára, de már 
nagypályára írja ki a női serdülő (U15) bajnokságot. 

35. A tömegesítés érdekében – az anyagban máshol részletesen 
tárgyaltak szerint – a Bozsik-program Intézményi Programjának 
részeként már a 2013-2014-es bajnoki évtől kerüljön sor az U10-es 
és U12-es korosztály regionális rendszerű foglalkoztatására. A két 
korosztály esetében a lényeg a foglalkoztatás, de fontos a 
meccsélmény megszerzése is. A csapatok 3-4 hetente, 
tornarendszerben játsszanak. A területi csoportokban lejátszott 
bajnokságokat regionális, majd országos fesztiválok követhetik. Az 
U10-U12-es korosztály foglalkoztatásának pályamérete 20x40-es, a 
játéktér lehet terem, fű, vagy műfű. 

36. Az U13 alatti korosztályokban a női egyesületi rendszerben ne 
legyen önálló, a fiúktól független versenyrendszer. A lányok 
fiúcsapatokba integrálódva, a leánycsapatok is a fiú 
versenyrendszerben futballozzanak. 

37. Készüljön el a női labdarúgás bajnoki katasztere: mérjük fel, hogy az 
országos versenyrendszert kiegészítve a megyei igazgatóságok milyen 
női versenyeket írnak ki. Ezután egységesítsük a bajnokságok 
szabályrendszerét (pl.: létszám, pályaméret, játékidő). 

A válogatottak 
Az MLSZ jelenleg felnőtt, U19-es és U17-es válogatottat tart fent. A válogatott 
keret tagjai munkaidejük, tanulmányi elfoglaltságuk terhére vesznek részt az 
összetartásokon, mérkőzéseken. A nemzetközi mezőnnyel olyan 
labdarúgókkal kell felvennünk a versenyt, akinek nem csak státusza, de 
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életvitele is – szükségszerűen – amatőr. Az elmúlt években az MLSZ 
tekintélyes összegű napidíj fizetésével igyekezett orvosolni a problémát. Ez 
számos buktatót rejtett magában. Az évente kétszeri kifizetés ésszerűtlen 
volt, a játékosok nem arra fordították keresményüket, amire indokolt lett volna 
– a megélhetésükre és egyéni felkészülésük támogatására. 

Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
38. Az A- és az U19-es válogatott közé ékelődjön be a ligaválogatott, 

amely az A-válogatott közvetlen utánpótlásának kínál 
többletlehetőségeket. Ezt ne önálló stáb, hanem az A-válogatott 
szakemberei irányítsák, akár úgy is, hogy az A-válogatott másodedzője 
dolgozik a ligaválogatott főnökeként. A ligaválogatott évente 3-4 
alkalommal vegyen részt összetartásokon, játsszon hazai és 
nemzetközi ellenfelekkel. 

39. A korosztályos válogatottak palettája bővüljön az U15-ös (vagy U16-
os) válogatottal. A cél az, hogy az elitet képező 25-30 leány minél 
hamarabb bekerüljön a nemzetközi labdarúgás vérkeringésébe, a 
bajnoki mérkőzéseknél intenzívebb, magasabb színvonalú 
találkozókon edződjön, és felkészültebben lépjen át a már Európa-
bajnoki selejtezőt is játszó U17-es válogatottba. 

40. Az MLSZ – a felnőtt válogatottak Algarve-kupájához hasonlóan – kérje 
az UEFA fejlesztési projektjeinek támogatását egy minden évben 
megrendezendő U15-ös (vagy U16-os) válogatott-torna 
rendezésére, amelyen Európa legjobb csapatait látnánk vendégül. 
Magyarország, a Balaton, ideális helyszíne volna a korosztály nem 
hivatalos Európa-bajnokságának, és az ötlet jelezné Magyarország 
elkötelezettségét a fejlesztésben. 

41. A női A-válogatott bő keretének tagjai esetében a napidíjrendszert 
részben vagy teljesen felváltó ösztöndíjrendszer lépjen életbe. 
Ennek célja, hogy azok a női labdarúgók, akiktől azt várjuk, hogy fő 
tevékenységük a labdarúgás legyen, jobb körülmények között 
lakhassanak, pihenhessenek, több edzésen vegyenek részt, a 
korábbinál tudatosabban táplálkozzanak, és a masszőr, terapeuta, jobb 
orvosi ellátás, stb. segítse felkészülésüket.  Megfontolandó, hogy a 
támogatás egy része a sportszervezeteken keresztül vagy közvetlenül 
a szolgáltatást biztosítva jusson el az érintettekhez, hogy az 
ellenőrizhető módon a kitűzött célt szolgálja. Kiemelkedően fontos, 
hogy többletjavadalmazás csak többletmunkáért járjon. 

42. Az MLSZ kössön ösztöndíjszerződést a labdarúgókkal, pontosan 
meghatározva azokat a kritériumokat, amelyeket elvár. A 
szerződés érintse a sportszakmai követelmények mellett azt, hogy 
milyen egyéb programokon (fizikai teszteken, felméréseken, orvosi 
vizsgálatokon, stb.) kell részt vennie a játékosnak, és érintsen egyéb, 
az életmóddal (dohányzás, éjszakázás, alkoholfogyasztás), vagy más 
sportágban végzett sporttevékenységre vonatkozó szabályokat. (Lásd: 
futsal-játékengedély) 

43. A korosztályok elitjébe tartozó, még közép-, vagy általános iskolai 
tanulmányaikat folytató utánpótláskorú labdarúgók segítését – 
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például egyéni pályázati rendszerben – felkészülésükben (pl. több 
edzés, masszőr, orvosi ellenőrzés, korrepetáló tanár, stb.), és 
életminőségük javításában (pl. étkezési hozzájárulás, cafeteria-
szolgáltatások, jobb kollégiumi ellátás, utazási támogatás, stb.).  

44. Regionális válogatottak szervezését az U15-ös korosztályban. A 
minta itt a Bozsik-program fiú tehetséggondozó programja lehet, a cél 
pedig, hogy regionális szervezésű bajnokságban futballozó lányok 
elitje többletmunkát végezhessen, minél többen megmutathassák 
magukat a legjobbak között, és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek.  

45. Az U13-as, megyei válogatottak megszervezését és foglalkoztatását 
is a tehetségek kiválasztásának, intenzívebb közös képzés és 
tehetséggondozás céljából. 

46. Egy, a női labdarúgás otthonául szolgáló budapesti képzési 
központ létrehozását, ami felszereltségével, minőségével, 
eszközrendszerével szolgálná az elitképzést. A képzési központot – 
megfelelő feltételekkel – más női csapatok is használhassák. 

A szakemberképzés 
A fejlesztési program értelmezése szerint a szakemberképzés négy nagy 
területet ölel fel: 1. az edzőképzést; 2. a játékvezető-képzést; 3. a 
sportvezetők képzését; 4. a női labdarúgásban is dolgozó testnevelők 
futballszakmai, illetve licencvégzettséggel rendelkező labdarúgóedzők 
pedagógiai képzését annak érdekében, hogy a leány labdarúgás nagyobb 
szerepet kapjon a tanintézményekben. 
A női szakemberek száma minden területen nagyon alacsony. A női 
labdarúgó NB I és NB II 18 csapata közül egynek van női edzője. Női 
klubvezető is csak kettő van. A játékvezetők között kicsit jobb a helyzet. Az 
NB I-es mérkőzések többségére jut női játékvezető, de a másodosztályba és 
a korosztályos bajnokságokra már alig, a nem NB-s versenyrendszerbe pedig 
egyáltalán nem.  

Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
47. Az MLSZ elnöksége kérje fel az MLSZ Felnőttképzési Intézetét, 

valamint a Játékvezetői Testületet, hogy dolgozzanak ki önálló 
programot a női szakemberek bevonására. Ez különösen az 
edzőképzés területén égető – Budapesten például két éve nem indult 
olyan alapszintű tanfolyam, amelyre a hölgyek jelentkezhettek volna. 
Pedig az edzőképzésben részt vevő játékosokkal nő a női labdarúgás 
megtartó ereje. 

48. Készüljön önálló terv arra, hogyan tudunk minél több leányt 
bevonni a játékvezetői képzésbe. A játékvezető-képzésben jelentsen 
előnyt a játékosmúlt. 

49. Az MLSZ Felnőttképzési Intézet Edzőképző Központja állítson össze 
5-10, a női labdarúgásban dolgozó szakember számára olyan 
képzési tervet, amellyel eljuthatnak az A-licencig.  A javaslat térjen 
ki a kedvezményes finanszírozásra is. 
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A-változat: a női szakemberek kedvezményesen, vagy 
térítésmentesen végezhessék el a licenctanfolyamokat, azzal a 
megkötéssel, hogy a képzési díjat vissza kell fizetni, ha a végzettség 
megszerzése utáni öt évből legalább négyben nem dolgoznak női NB-
s, regionális, vagy utánpótlás-bajnokságban szereplő csapatnál.   
B-változat: a diákhitel konstrukciójához hasonlóan a hallgatók utólag, 
edzői megbízási díjuk terhére fizessék ki a képzés költségét. 

50. Az edzőképzésben önálló modulként jelenjen meg a női labdarúgás. 
51. Az MLSZ Felnőttképzési Intézetével együttműködve a program 

válassza ki és menedzselje azokat a női labdarúgókat, akik közép- 
és hosszú távon a női labdarúgás vezetői, véleményformálói 
lehetnek. A kiválasztásnak legyenek objektív elemei (pl.: játékos-
pályafutás, felsőfokú végzettség, nyelvtudás, stb.). 

52. Szoros kapcsolat kialakítását a szerződött oktatási intézményekkel 
annak érdekében, hogy a mindennapos testnevelésben (a 2013-
2014-es bajnoki évben az 1., 2., 5., 6., 9., 10. évfolyamokon) 
megjelenjen a labdarúgó-képzés. Ennek egyik lehetősége annak 
kihasználása, hogy a NAT alapján a heti öt testnevelés órából kettő 
kiváltható egyesületi edzéssel. Még ennél is jobb, ha a női labdarúgás 
megjelenik az oktatásban. Ennek egyik feltétele a testnevelők 
futballszakmai, illetve a licencvégzettséggel rendelkező 
labdarúgóedzők pedagógiai képzése. 

53. Egy módszertani könyv kiadását, amely alapvetésként szolgálhat 
a testnevelők munkájához. A könyv tartalmazzon külön fejezetet a 
leány labdarúgókkal való bánásmódra, pszichológiai és pedagógiai 
kérdésekre vonatkozóan. 

54. A női futballal foglalkozni kívánó testnevelőket az MLSZ részesítse 
ingyenes, többnapos szakmai és pedagógiai oktatásban még a 
2013-2014-es tanév kezdete előtt. A szövetség gondoskodjon a 
résztvevők ellátásáról, elszállásolásáról és utazási költségtérítéséről – 
így biztosítva a legtávolabb élők és a nehéz anyagi helyzetben lévők 
képzését is. 

A finanszírozás 
A női labdarúgás fejlesztésének alapvetése a finanszírozási háttér 
megváltoztatása. Jelenleg az NB I-es klubok költségvetése 12-15 millió 
forint körül van (ebben már szerepelnek a TAO-ból az utánpótlásra 
fordítható források is), miközben a kívánatos ennek duplája lenne. 
A sportszervezetek nem tudnak megfelelő minőségű és mennyiségű pályát 
bérelni az edzésekre, az öltözők kritikán aluliak, rosszul (vagy épp sehogy 
sem) fizetettek az edzők, emiatt csak kevesen tudják továbbképezni magukat, 
hiányosak a sportfelszerelések. Olyan „luxusra”, mint kapusedző, masszőr, 
közös étkezés a távoli mérkőzések után, költségtérítés a rászoruló 
játékosoknak, fitneszterem használata nem, vagy csak ritkán jut forrás. A 
lányok többségének tulajdonképpen pénzbe kerül, hogy játszhasson. 
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A TAO–nak köszönhetően az utánpótlás-finanszírozásban az utóbbi két 
évben lényegesen jobb a helyzet, ám egy valós, a bajnokságban szereplő 
csapat tényleges létszámára eső fejkvóta nem elegendő a finanszírozásra ott, 
ahol a csapat bérelt pályát használ. 
A magasabb bajnoki osztályban játszó csapatoknak magasabb 
követelményeknek is kell megfelelniük -  ez a jelenlegi finanszírozási 
rendszerben lehetetlen.  
A csapatok működési költsége mellett a költségek másik nagy csoportja maga 
a rendszer működtetése. Ezek az alábbi tételek:  

Iskolai csapatok szervezése, 
működtetése 

Bozsik-program (Intézményi Program) 
- TAO 

Alközponti csapatok szervezése, 
versenyeztetése  

Bozsik-program (Egyesületi Program) - 
TAO 

Regionális fejlesztés, új 
bajnokságok 

TAO 

Regionális válogatottak 
szervezése, foglalkoztatása 

TAO 

Marketing- és médiakampány Médiabevételek, központi költségvetés 

Egyéb tömegesítő, népszerűsítő 
programok 

Központi költségvetés (pályázati 
rendszerben is) 

Megyei koordinátorok megbízása Központi költségvetés vagy megyei 
igazgatóságok 

Szakemberképzés TAO 

Infrastruktúra-fejlesztés  TAO 

Válogatottak működtetése TAO 

A TAO-ból nem finanszírozható, de fontos elemek mellett a központi 
költségvetés megjelölést használtuk. 

Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
55. A női bajnokságok, illetve a sportszervezetek kereskedelmi jogainak 

közös értékesítését. Lehetőség szerint már a 2013-2014-es 
bajnokságnak legyen névszponzora. A bevételek felosztásánál a 
szakmai és szolidaritási elveket egyaránt vegyünk figyelembe. 

56. A sportszervezetek a közös jogok értékesítéséből származó 
bevételeket minél hamarabb, lehetőleg már a bajnokság elején kapják 
meg. 

57. A női klubok kapjanak közvetlen segítséget költségvetésük, üzleti 
tervük elkészítéséhez, illetve útmutatást ahhoz, hogyan tehetnek szert 
helyi támogatókra, szponzorokra. 

58. A TAO-s források egy sportszervezet utánpótlás-költségeinek akár 80-
90 százalékát is biztosíthatják, éppen ezért a női sportszervezetek 
kapjanak segítséget a pályázás leghatékonyabb módjáról már a 
pályázat beadása előtt. Vonjunk be a munkamenetbe egy olyan 
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tanácsadó céget, amely a sportszervezetek egyedi igényeit lefedő 
támogatások megszerzését segíti.  

59. A TAO-s pályázatok kritériumrendszerének, prioritási sorrendjének 
megállapításakor kapjon kiemelkedő figyelmet a női labdarúgás. A 
bajnokságokban induló csapatok számát az ahhoz szükséges 
játékosok számával megszorozva alakuljon ki egy bázisérték. A 
végleges pályázati érték ennek a fejkvótával való beszorzásából 
alakulna ki. A fejkvóta meghatározásában a rendszer legyen rugalmas, 
a korábbinál jobban vegye figyelembe a költségvetés helyenként 
speciális tételeit. (Például: a játékosok „összegyűjtése”, utaztatása az 
edzésekre, magasabb pályabérleti díj, női edzők képzési költsége, stb.) 

60. Az MLSZ dolgozzon ki egy jól átgondolt infrastruktúra-fejlesztési 
programot, amelynek forrása szintén a TAO lehet. 

Az infrastruktúra fejlesztése 
Az NB I és az NB II csapatainak döntő többsége bérelt pályán edz, illetve 
játssza mérkőzéseit. Olyan női sportszervezet, amelyiknek a pályahelyzete 
ideálisnak, vagy akár nagyon jónak mondható – szinte nincs. Vagy a pálya 
minősége nagyon gyenge, vagy nem áll rendelkezésre megfelelő időpontban 
a megfelelő számú pálya. Az infrastruktúra problémája a legszűkebb elitet 
(MTK, Viktória, Astra, FTC) is érinti legalább abban, hogy a sportszervezetek 
nem tudnak a jelenleginél több pályát bérelni. 
A női sportszervezetek döntő többsége a fejlesztés során megnövelt 
létszámmal a felnőttek mellett 3-4 utánpótlás-csapatot is foglalkoztatva 
egymaga is meg tudna tölteni edzéseire egy műfüves pályát. Ennek 
ellenére nem rendelkezik elegendő saját forrással ahhoz, hogy a szükséges 
önrészt vállalva teljes méretű műfüves pálya építésére pályázzon.  
A sportszervezetek infrastrukturális helyzetének javítása nélkülözhetetlen. A 
fejlesztés célja, hogy 
 a) a sportszervezetek megfelelő időpontban, jó színvonalú, lehetőleg 
világítással ellátott pályákon edzhessenek;  
b) a 2015-16-os vagy a 2016-17-es szezontól női NB I-es meccset csak 
épített lelátóval (vagy stabil mobil lelátóval) rendelkező pályán, stadionban 
lehessen rendezni;  
c) a sportszervezetek partnereként a programon belül működő bázisiskolák 
területén műfüves, télen is használható pályák szolgálják a labdarúgást. 

Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
61. 2013. február 4-én az MLSZ a TAO keretében előminősítéses 

pályázatot hirdetett az amatőr labdarúgó-létesítmények 
(labdarúgópályák, öltözők) felújításának támogatására. Indokolt, hogy 
(30 %-os önrészt feltételezve) az 1 és 10 millió forint közötti 
beruházási értékből a női csapatokat működtető sportszervezetek 
– akár pozitív diszkriminációt, célzott támogatást élvezve – is 
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részesüljenek. (A jelenleg hatályos pályázati útmutató kifejezetten 
hátrányosan érinti a női sportszervezeteket.) 

62. A sportlétesítményeket bérlőként használó sportszervezetek munkáját 
segítendő az utánpótlásképzést támogató TAO-programban a női 
sportszervezetek által benyújtott pályázatokban képezzen önálló 
egységet a pályabérlés érdekében megjelölt igény.  

63. Egy olyan, egyedi program beindítását, amelyben a női 
sportszervezetek a velük szerződésben álló tanintézményekkel 
közösen, utóbbiak területén építenek jellemzően félpálya méretű, 
két kispálya kialakítására is alkalmas, a későbbi fejlesztések 
során befedhető, műfüves játéktereket. Ennek a forrása is a TAO-
program lehet, javaslatunk szerint a 2014-2015-ös, és/vagy 2015-
2016-os bajnoki évben. 

A futball és a futsal viszonya 
A két szakág jelenlegi viszonya szabályozatlan, épp ezért kaotikus. A 
férfiak esetében futball és a futsal élvonala között nincs átfedés, a nőknél 
viszont az amatőr státusú nagypályás elit adja a futsal minőségét, elsősorban 
a nagypályás válogatottakban szereplő játékosok.  
Vannak a futsal önállósodásra helyi kezdeményezések (a miskolci Vénusz, a 
Tolna-Mözs, a Rába ETO) –, de jelenleg semmiféle központi korlátozás nincs 
érvényben. Az MLSZ szabályzatai megengedik, hogy adott játékosnak több 
szakágban is legyen versenyengedélye. Korlátozást csak a játékosok 
sportszerződései jelenthetnek, amelyekben amatőr sportoló és a 
sportszervezet köthet egyéb sporttevékenységet kizáró megállapodást. 
A szabályozatlanság okán egy játékos ugyanazon a napon mindkét 
szakágban bajnoki mérkőzésen léphet pályára, illetve előfordulhat, hogy épp 
az időpontütközés miatt egyik csapatában nem tud részt venni a mérkőzésen. 
Ez mindkét szakág számára káros. 
A megengedő álláspont a játékosok amatőr státusára hivatkozik, mondván, 
hogy ha mindkét szakágat fejleszteni kívánjuk, vétek az amúgy is szűk elitet 
szétválasztani. Mindemellett a futsal szereplőinek többsége – az előbbieknek 
némiképp ellentmondva – egyetért abban, hogy a futsal érdeke is a két 
szakág különválasztása.  
A nagypályás klubok többsége a korlátozás mellett áll, hogy a csapat 
működtetésére fordított erőforrások hasznosulása ne kerüljön veszélybe 
azért, mert a játékos saját szórakozására más sportágban is versenyez. A 
többségében nagypályás játékosokat foglalkoztató futsalklubok nem, vagy 
alig tartanak futsaledzéseket, így játékosaik felkészülését – de facto – a 
játékos nagypályás klubja finanszírozza, miközben labdarúgója a bajnoki 
mérkőzés napján, vagy közvetlenül előtte, más sportszervezet érdekében 
versenyez. A magyar labdarúgás érdeke az, hogy mindkét szakág 
fejlődjön, ugyanakkor az MLSZ legutóbbi, vonatkozó döntése a nagypályás 
labdarúgást jelölte meg stratégiai ágazatként. 
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Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
64. Az MLSZ kössön ösztöndíjszerződést, kvázi profi szerződést (39-40. 

pont) a bővebb válogatott kerethez tartozó játékosokkal. A szerződés 
alapján a nagypályás válogatott kerethez tartozó játékosok más 
sportágban (szakágban) ne folytathassanak versenyszerű 
sporttevékenységet. 

65. Az MLSZ vonatkozó szabályai írják elő, hogy egy játékos egy adott 
napon csak egy szakágban léphessen pályára. Ugyanazon a napon 
nagypályás és futsal mérkőzést játszani ne lehessen. 

66. A sportszervezetek és a labdarúgó közötti szerződések szabályozzák 
a más szakágban, sportágban folytatott sporttevékenység kérdését. 

67. A futsal szakág – a saját érdekének megfelelően – maga is rendezze 
a két szakág viszonyát. Például azt javasoljuk, hogy a női futsal NB I 
mérkőzésein egy csapatban a 2013-14-es szezonban 3, a 2014-15-
ös szezonban 2, a 2015-16-os szezonban 1, a női nagypályás NB I-
ben érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékos léphessen 
pályára. (N-betűjelű versenyengedély, valamint N/i betűjelű, ha azzal a 
sportoló már pályára lépett NB I-es mérkőzésen.) A 2016-17-es 
szezontól a futsal NB I-ben ne szerepelhessen a női NB I-ben 
versenyengedéllyel rendelkező labdarúgó. 

Sajtókapcsolatok, kommunikáció 
A női labdarúgás népszerűségének egyik alapja a megfelelő 
kommunikáció. A jelenlegi megítélés nem teszi vonzóvá a kislányok, szülők, 
szurkolók számára a sportágat. Célunk, hogy a sajtó ezután a pozitív 
dolgokra, az eredményekre koncentráljon. 

Mindezek alapján javasoljuk az alábbiakat: 
68. Az MLSZ bízzon meg egy céget a női labdarúgás új arculatának 

megtervezésével. A megbízásban feladatként szerepeljen a 
különböző logók, szlogenek, egyéb arculati elemek megtervezése. 

69. Induljon reklám- és sajtókampányt a női futball érdekében. Az 
imidzskampány kidolgozására egy professzionális cég kapjon 
megbízást. 

70. Legyen a női futballnak saját sajtófelelőse, aki sajtóközleményeket ír, 
fotókat és videókat juttat el az írott és elektronikus sajtóhoz, interjúkat 
szervez a válogatott tagjaival, szakmai stábbal, klubok képviselőivel.  

71. Készüljön el a női labdarúgás mindig naprakész, átlátható, 
könnyen hozzáférhető adatbázisa (visszamenőleg is!).   

72. Érjük el, hogy a sportnapilapok (print és online) beszámoljanak a 
női fordulók, válogatott meccsek eredményeiről. A színes 
magazinok közöljenek rendszeresen interjúkat, cikkeket, fotóriportokat. 
Legyen lehetőség a női meccsek rögzítésére, összefoglalók, 
gólszépségversenyek összevágására, egy-egy értékesebb meccs 
teljes közvetítésére (pl. Magyar Kupa-döntő, válogatott selejtezői), 
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egy csak női futballal foglalkozó, heti magazinműsor 
létrehozására valamelyik sporttelevízióban (esetleg együttműködve 
az MLSZ TV-vel), ahol stúdióvendégként megjelennek az adott forduló 
legjobbjai, megmutatják a legszebb gólokat, könnyed formában 
népszerűsítik a szakágat. 

73. Foglalkozzunk a női futball történetével, különös tekintettel arra, hogy 
jelentős ponteciál van a hetvenes-nyolcvanas évek (Femina, Renova, 
László Kórház) női focijában.  

74. Támogassuk a labdarúgáshoz kapcsolódó női közösségeket (például 
női szurkolói klubok). 

75. Alakuljon meg a „Női labdarúgás tizenegye”, amelybe a szakágat 
támogató közéleti személyiségeket, kvázi a női foci nagyköveteit, kér 
fel az MLSZ. A „csapat” célja, hogy megnyilatkozásaival segítse, 
támogassa a női labdarúgást. 

76. Készüljön – külső szakemberek bevonásával – terv a női labdarúgás 
sztárjainak felépítésére, népszerűsítésére.  

77. Készüljön terv a fejlesztési terv részét képező önálló alprogramok és 
események (például: Női labdarúgás napja, 10 ezer nő a pályán, 
Centenáriumi év stb.) kommunikációjára. 

 
 
  


