A PRODUKTIVITÁSI PONTRENDSZER LEÍRÁSA
(KIVONAT AZ MLSZ SZABÁLYZATÁBÓL)
Az utánpótlás-képzéssel foglalkozó labdarúgó sportszervezetek tevékenységének mérésére
az MLSZ létrehozta a produktivitási pontrendszert. A rendszer azon keresztül méri a
sportszervezeteket, hogy a képzésből kikerülő játékosok közül hányan, milyen szintű
professzionális pályafutást érnek el.
A mértékegység a produktivitási pont, amely a pályán töltött idő (perc) és a mérkőzés
szintjének (súly) szorzata. Az alapegység férfi labdarúgók esetében 1 pont, amely minden
NB1-es mérkőzésen pályán töltött perc után jár.
A lejátszott mérkőzések után számított produktivitási pontokból a nevelő egyesületek a
nevelési idő arányában osztoznak.
Férfi labdarúgók esetében a súlyozásban a mérkőzés szintje mellett megjelenik a fiatalkorú
játékosok, valamint a saját nevelésű játékosok szerepeltetésének ösztönzése is.

Pontszámítás férfi labdarúgásban:
Versenysorozat/mérkőzés
NB III - U19 játékos
NB II (23. életév betöltéséig)
NB II - U21/U20/U19 játékos*
NB I (25. életév betöltéséig)

Pályán eltöltött percek szorzószáma
(X JÁTÉKPERC)
0,25
0,50
0,75/1,00/1,25
1,00

NB I - U21/U20/U19 játékos*

1,50/2,00/2,50

U17/U19/U21 válogatottak

1,00/1,50/2,00

Kiemelt külföldi bajnokságok, TOP 5
bajnokságok II. osztálya

2,00

UEFA Európa Liga és Bajnokok Ligája

2,50

TOP 5 bajnokságok

3,00

Felnőtt „A” válogatott

3,00

Saját nevelés extra szorzó (NB I és NB II)

1,20

*A pontszámokat a pontszámítás naptári évéből (X. év) kiindulva:
- U21 esetén X-21 év január 1-ét követően,
- U20 esetén X-20 év január 1-ét követően,
- U19 esetén X-19 év január 1-ét követően született játékos esetén kell alkalmazni.

Pontszámítás női labdarúgásban:

Versenysorozat/mérkőzés

Pályán eltöltött percek
szorzószáma
(X JÁTÉKPERC)

Női NB I

0,1

Női U-17 válogatott
Női U-19 válogatott
Női felnőtt válogatott

1
2
3

További szabályok:







A rendszer azokat a hazai játékosokat veszi figyelembe, akik 2007. január 1. után
töltötték be 19. életévüket (1988. január 1-én, vagy azt követően születtek);
A pontokat szezonokra határozzuk meg, a szezon minden év június 1-től, a következő
év május 31-ig tart
egy teljes produktivitási időszak 3 egymást követő szezonból tart, ez alapján zárjuk a
pontokat és határozzuk meg az egyesületi erősorrendet (az első lezárt három szezon
2015. június 1-től 2018. május 31-ig tart)
A számítás szempontjából a képzési időszak a játékos 19. életévének betöltéséig tart
saját nevelésű az a játékos, aki annak a klubnak a felnőtt csapatában lép pályára, ahol
pályára lépése előtt egyhuzamban vagy megszakításokkal legalább 3 évig
nevelkedett.

Példa:
Játékos: Banó-Szabó Bence (1999.07.25.), Honvéd FC
Mérkőzés: Videoton FC-Honvéd FC, 2018. 05.27.
Pályán töltött idő: 74 perc
Alappont: 74 perc x 1 súly (NB1) = 74 PONT
Fiatal extra pont: 74 perc x 1,5 súly (a mérkőzés időpontjában 19 évnél fiatalabb volt) = 111
pont
Összes pont: 185 pont
Saját nevelés extra pont: 0,2 x 185 pont = 37 pont.
Teljes pontszám: 222 pont.
Nevelőegyesületei a nevelési idő arányában:
Klub
KTE
nevelési idő
3,98 év
(45,26%)
összes pont (185)
83,7
extra pont (saját nevelés)
teljes pontszám
83,7

KLC
1,01 év
(11,43%)
21,2
21,2

Honvéd
3,81 év
(43,31%)
80,1
37,0
117,1

Összesen
8,8 év
(100,00%)
185,0
37,0
222,0

