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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Az MTK Budapest labdarúgó csapata új indulójának megalkotására 

2020.05.05. 

A PÁLYÁZATRÓL 

 

1.1. A pályázat témája 

Az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. (továbbiakban: Kiíró) nyílt pályázatot hirdet, melynek célja az MTK Budapest 
labdarúgó csapata új indulójának megalkotása. A pályázatban való részvételben elsősorban zeneszerzőkre és 
szövegírókra számítunk. 

A klubvezetés célja, hogy a jelenlegi, 2011 óta használt, a Bon-Bon együttes által szerzett himnusz méltó utódjaként a 
labdarúgóklubnak olyan új indulója legyen, mely büszkén hirdeti a klub értékeit.  

 

1.2. Háttér 

A Magyar Testgyakorlók Köre sportegyesület 1888. november 16-ai megalapítása óta a sportban és az élet minden 
területén képviseli a „Bátorság, Buzgalom, Barátság” jelmondatban szereplő értékeket. Az MTK labdarúgó 
szakosztályának 1901-es megalakulása óta a csapat és a szurkolók a nehéz időszakokban is közösen néztek szembe a 
kihívásokkal, és persze együtt osztoztak a számtalan siker felemelő pillanataiban is.  

További információ, háttéranyag jelen pályázati kiírás 2. mellékletében található. 

 

1.3. A pályaművekkel kapcsolatos további kívánalmak  

A leendő új indulónak stílusában és mondanivalójában is illeszkednie kell a mai korhoz. 

A szövegben természetesen kerülendők a nem helyénvaló, valamint a magyar nyelvtől idegen kifejezések.  

További kitétel, hogy az induló mondanivalója nem tartalmazhat más egyesületeket, csapatokat vagy 
csoportosulásokat negatívan érintő üzeneteket.  

Fontos, hogy a leendő induló legyen: 

• Modern 

• Figyelemfelkeltő 

• Jól megjegyezhető dallamú  

• Jól énekelhető szövegű 

• Inspiráló hangvételű 
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1.4. Az induló célcsoportja 

• Minden, a labdarúgóklubot kedvelő szurkoló és a sport iránt érdeklődő személy - korra, nemre, felekezetre, 
világnézetre, vagy egyéb egyedi jellemzőre való tekintet nélkül. 

• A Kiíró elsősorban a magyar közönségnek akar megfelelni az új indulóval, de kívánatosnak tartja, hogy a 
kiválasztott zenemű méltón képviselje a csapatot nemzetközi közönség előtt is. 

 

1.5. A benyújtott pályaművek terjedelme 

A zenemű konkrét hosszát a Kiíró nem határozza meg, csupán azt az ajánlást teszi, hogy a leendő induló maximum 3 
perc hosszúságú legyen. 

 

1.6. A pályázat tartalmi követelményei (beadandó elemek) 

● A teljes zenemű – Kiíró énekes, szöveges pályaműveket vár, instrumentális indulót nem fogad el érvényes 
pályázatként. Az énekes tartalom bármilyen kísérettel benyújtható. 

● A zenemű szövege külön dokumentumként - Microsoft Word dokumentum 

● A zenemű formátuma: wav fájl, esetleg mp3 

● kitöltött, aláírt pályázati nyilatkozat, abban a szerzők nevének feltűntetése 

 

A pályázat szempontjából előnyt jelent, ha a leadott pályamű refrénje önálló egységként is megél, külön énekelhető 
és értelmezhető. 

 

A PÁLYÁZAT MENETE 

 

2.1. A pályázat kiírója és lebonyolítója 

A pályázat kiírója és lebonyolítója az MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 
Budapest, Salgótarjáni út 12-14., cégjegyzékszáma: 01-10-046130; adószáma: 14424955-2-42; továbbiakban: Kiíró) 

 

2.2. Pályázók köre, a részvétel feltételei 

A pályázaton természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más jogalanyok egyaránt 
részt vehetnek (a továbbiakban: Pályázó), amennyiben: 

- a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, 

- a pályázatát benyújtotta,  

- a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismerte, és 

- az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn vele szemben. 

Amennyiben Pályázó jogi személy, úgy az 1. melléklet szerinti, pályázati nyilatkozat azon része kötelezően kitöltendő, 
amely a Pályázó és a pályamű szerzőinek jogviszonyára tér ki. 
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2.3. Kizáró okok: 

Nem lehet Pályázó az, akivel szemben az alábbi összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll: 

-  olyan természetes személy, aki Kiíró munkavállalója, a zsűri tagja, vagy Kiíró munkavállalójának, illetőleg a zsűri 
tagjának a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 1-2. pontja szerinti 
közeli hozzátartozója vagy hozzátartozója (közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 
hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona 
és testvére, és a testvér házastársa).  

- olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más jogalany, amelynek a tagja (beleértve a részvényest 
és az egyéb tulajdonost), vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy egyéb tisztségviselője, illetve ezek 
hozzátartozója a zsűri tagja, vagy olyan jogalany, amellyel a zsűri bármely tagja munkaviszonyban áll.  

Jelen 2.3. pont értelmezése során munkaviszony alatt a munkavégzésre irányuló bármilyen jogviszonyt érteni kell. 

Pályázó a kizáró okokokkal kapcsolatban a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt dokumentum 
kitöltésével köteles nyilatkozni.  

 

2.4. Kizárásra kerül a Pályázó, amennyiben: 

- a pályamű a pályázat beadási határideje után érkezik meg; vagy 

- a pályamű nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek; vagy 

- a Pályázóval szemben kizáró ok áll fenn; 

- a Pályázó a pályázat során valótlan adatokat közöl. 

 

2.5. Leadási határidő, eredményhirdetés 

A pályaművek benyújtásának határideje: 2020. június 15. 18:00 óra (beérkezési határidő). 

 

2.6. A benyújtott pályamű formátuma és a feltöltés módja 

Pályaművek benyújtása elektronikus levél formájában történhet, a palyazat@mtkindulo.hu címre. 

A benyújtás módja: e-mail csatolmányaként (10 MB méretig!), illetve e-mailben megküldött linkkel (ahova a pályamű 
feltöltésre került).  (Például: Wetransfer link, Dropbox link, Google Drive link, stb.).  

A pályázatot Kiíró akkor tudja érvényesnek tekinteni, ha a megküldött melléklet megnyitható, a megküldött link 
megnyitható, szükség esetén jelszó biztosított. 

 

2.7. A pályázatok kötelező mellékletei és formai követelmény: 

• Pályázati nyilatkozat (ld. a jelen pályázati kiírás 1.sz. melléklete) 

Egy pályázó több alternatív tervet is benyújthat, kérjük azonban, hogy ezek egymástól független, külön-külön 
dokumentumban legyenek beküldve. 

Amennyiben Pályázó az előírt határidőig nem az előírt formában nyújtja be a pályázatát, vagy a pályázat bármely 
mellékletét, a Kiíró a benyújtási határidő elteltét követő 5 munkanapon belül a pályázat hiányosságainak pótlására 
szólíthatja fel a Pályázót, mely esetben a Pályázónak a hiányok pótlására a felszólítás kézhezvételétől számított 5 
munkanapos határidő áll rendelkezésére. A pályázat ismételten hiányosan történő benyújtása a pályázat 
érvénytelenségét vonja maga után. Kiíró a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályázatok 
benyújtásával kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg.  

mailto:palyazat@mtkindulo.hu
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Pályázó továbbá a pályázat benyújtásával vállalja és elfogadja, hogy nem tehet sem szóbeli, sem írásbeli 
kommunikációja során olyan nyilatkozatot, amely a Kiírót bármely szempontból hátrányosan érintené. 

 

2.8. A pályaművek értékelése 

Kizárólag azon pályaművek kerülnek értékelésre a szakmai zsűri által, amelyek a jelen felhívás 2.5. pontjában 
meghatározott határidő elteltét megelőzően, szabályosan beérkeznek a Kiíró által megjelölt e-mail címre. 

 

Az elbírálás menete és szempontjai 

A beadott, érvényes pályázati anyagokat egy 9 tagú szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok figyelembevételével: 

● a kiírásban megfogalmazott célok és szempontok érvényesülése 

 

A pályázat három fordulóban zajlik, a beadott pályaművek közül a zsűri kiválaszt 5 pályázatot az első fordulóban. A 
második fordulóban közönségszavazásra bocsátja az 5 kiválasztott művet. A harmadik fordulóban a közönség 
szavazatát is figyelembe véve választja ki a zsűri a nyertes Pályázót. 

 

A zsűri tagjai 

- Szakos Krisztián – zenész, dalszerző, zenei producer, a zsűri elnöke 

- Grecsó Krisztián - József Attila-díjas költő, író, dalszerző 

- Zakor Sándor – az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. tulajdonosa 

- dr. Deutsch Tamás – az MTK sportegyesület elnöke, az Európai Parlament képviselője 

- Kanta József – magyar válogatott labdarúgó, az MTK Budapest csapatkapitánya 

- Pandzarisz Tamás – az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. szurkolói koordinátora, az MTK Ultras képviselője 

- Rónai Egon – az MTK Baráti Kör elnökségi tagja 

- Balogh Orsolya - az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. marketing- és kommunikációs igazgatója, a felnőtt csapat 
menedzsere 

- Kulicz Gábor – költő, a Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. ügyvezető igazgatója 

 

A pályázat eredményének kihirdetése 

A zsűri 2020. július 31. napjáig választja ki a nyertes pályaművet. Az eredményről a pályázókat a jelentkezés során 
megadott e-mail útján a Kiíró értesíti. 

Az eredményhirdetés határidejét Kiíró egyoldalúan módosíthatja. 
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2.9. A pályázat díjazása 

A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka alkotója összesen nettó 1.000.000.- (azaz egymillió) forint díjazásban részesül, 
amely magában foglalja a Kiírónak a pályaműre vonatkozó, a 4.2. pont szerinti felhasználási jogát.  

A nyeremény összege után a 2018. évi LII. sz. Szociális hozzájárulási adóról szóló törvény 3. § (2). pontja és az SZJA tv. 
76. § (2) alapján az adót a Kiíró fizeti be. 

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és ne hirdessen nyertest.  

Egy pályázó több pályaművel is pályázhat, azonban díjazásra csak a legjobb helyezést elért pályaműve után válik, 
válhatnak jogosulttá. 

Kiíró fenntartja a jogot, hogy több nyertes Pályázót válasszon. Ebben az esetben a díjazás fenti összege nyertes 
pályázónként értendő. 

Amennyiben a nyertes pályázat alkotója nem egy természetes személy, a pályázati nyilatkozatban kérjük azt is 
megjelölni, hogy Kiíró a díjazás összegét kinek jogosult átadni. 

 

3. Kapcsolat 

A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdésekkel kérjük, forduljon a Kiíró képviselőihez az alábbi elérhetőségen: 

kerdesek@mtkindulo.hu 

 

4. JOGI HÁTTÉR 

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket, azokat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 

 

4.1. Saját szellemi termék 

A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka összessége és annak egyes 
elemei harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 
amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Ezen 
kötelezettségének megszegéséből eredő károkért kizárólag pályázó köteles teljes körűen helytállni. A pályázó kizárólag 
saját, eredeti és egyéni jellegű szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, 
és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ezen körülmény a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a 
díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – 
esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni. A pályamű kizárólag korábban még nyilvánosságra nem 
hozott mű lehet. 

 

4.2. Szerzői és felhasználói jogok 

A Pályázó pályázatának benyújtásával a Pályázó és a Kiíró között a pályaműre vonatkozóan az alábbiakban 
meghatározottak szerint felhasználási szerződés jön létre. 

Pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten elfogadja, hogy a zsűri által kiválasztott nyertes pályamű, mint szellemi 
alkotás vonatkozásában a Kiíró a 2.9. pont szerinti díjazás kifizetésével a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
által megengedett legteljesebb körű, területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos, minden felhasználási módra 
kiterjedő – beleértve az átdolgozás jogát is – felhasználási jogot szerez. A díjazás a felhasználási jogok ellenértékét 
teljes egészében magában foglalja. A Kiíró a felhasználási joga alapján, a szerző személyhez fűződő jogainak 
tiszteletben tartása mellett kizárólagosan jogosult különösen a művet átdolgozni, vagy átdolgoztatni, tetszőleges 
példányban többszörözni (amely magában foglalja a mű rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus 
adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés 
jogának harmadik személy részére történő átengedését), bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetíteni, 

mailto:kerdesek@mtkindulo.hu
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kereskedelmi célból felhasználni, bármilyen árujegyzékkel, mint kizárólagos védjegyjogosult védjegy-lajstromozási 
eljárást kezdeményezni, valamint további felhasználásra harmadik személynek átadni további díjfizetési kötelezettség 
nélkül.  

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a díjazásban nem részesített 
pályaműveket azok benyújtásától az eredményhirdetés napjáig terjedő időtartamban sajtókommunikációs célból 
szabadon, területi korlátozás nélkül, kizárólagosan, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználja, így 
többek között nyilvánosságra hozza, többszörözze, nyilvánossághoz közvetítse. A Pályázó a pályázat benyújtásával 
kifejezetten elfogadja, hogy őt ezen felhasználási jog fejében díjazás nem illeti meg. Ezen a felhasználási jogon 
túlmenően a Kiíró a nem nyertes pályaműveken egyéb felhasználási jogot nem szerez. 

Nyertes Pályázó vállalja, hogy a Pályaműnek, mint koncepciónak a Kiíró által a végleges kialakítása érdekében a Kiíróval 
vagy az általa kijelölt harmadik személlyel együttműködik. Az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja 
különösen a mű bármilyen módosítását, megváltoztatását, átdolgozását. Ezen együttműködés ellenértékét a 2.9. pont 
szerinti díjazás magába foglalja, a nyertes Pályázó(k) az együttműködés fejében külön díjazásra nem jogosult(ak). 

 

4.3. Adatkezelés, adatvédelem 

A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiíró, mint adatkezelő a pályázat során megadott 
személyes adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg az itt nem szabályozott kérdések körében a Kiíró Adatkezelési 
és Adatvédelmi Szabályzatában1 foglaltak szerint a hatályos jogszabályi környezetnek, így különösen az Európai 
Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) megfelelően kezelje.  

 

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: 

A Pályázó által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. 

A Pályázók által rendelkezésre bocsátott adatokat a Pályázatok lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság 
ellenőrzése, a kiértékelés lefolytatása, nyertes megállapítása, a nyertes(ek) kihirdetése és értesítése, a Pályázattal 
kapcsolatos teljes kommunikáció, kapcsolatfelvétel miatt, valamint a pályaművek közzétételével összefüggésben, az 
ezen célok teljesítéséhez szükséges időtartamig használják fel. 

A Kiíró a személyes adatok kezelése érdekében az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. 

székhelye:  2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41. 

cégjegyzékszáma: 13-09-140780 

adószáma:  12452648-2-13 

 

A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataiknak a – fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való 
hozzájárulásuk önkéntes, ezáltal az adatkezelés jogalapja az érintettek- hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja). 

 

A Kiíró gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, 
jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének 
megakadályozása és felderítése érdekében. A Kiíró biztosítja a Pályázót, hogy adatai semmilyen más célra – ide nem 
értve a mű felhasználása során a Pályázó névfeltüntetési jogát – nem kerülnek felhasználásra. A Kiíró lehetőséget 
biztosít a Pályázónak arra, hogy a Pályázóról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá 
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Pályázó a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, illetve 
törlés iránti kérelmét az gdpr@mtkindulo.hu e-mail címre jogosult elküldeni. 
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4.4. Egyéb 

A Kiíró a jelen pályázati kiírást indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult módosítani, kiegészíteni, a pályázat 
lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően 
gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek, úgy köteles az érvényesen részt vevő 
pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul értesíteni. Pályázónak az értesítés kiküldésétől 
számított 7 munkanap áll rendelkezésére a pályázat javítására, módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás 
módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben pályázó a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt 
venni, úgy - módosításra adott határidőn belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni, mely 
esetben a Kiíró nem jogosult a pályázat felhasználására. A Kiíró fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben – saját 
és/vagy a zsűri mérlegelése szerint – nem érkezik be megfelelő pályázat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül 
eredménytelennek minősíti. Pályázó a pályázatát kizárólag a pályázat benyújtására nyitva álló időszak alatt jogosult 
visszavonni a benyújtásra megadott e-mail címre küldött egyoldalú nyilatkozatával.  

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Pályázati nyilatkozat 

2. sz. melléklet: Háttéranyag 
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1. sz. melléklet 
 

Pályázati nyilatkozat 
 

 
Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………….(pályázó, név és szig. szám) 
 
melyet képvisel: ………………………………………………………………………………………………………………(nem kötelező) 
 
az alábbi nyilatkozatot teszem: 

A Kiíró által „Az MTK Budapest FC új indulójának megalkotása” tárgyban kiírt pályázati felhívás feltételeit 
megismertem, azt magamra nézve teljes egészében kötelezőnek fogadom el. A pályázati kiírásban megjelölt kizáró 
okok velem szemben nem állnak fenn. 

Tudomással bírok arról, hogy amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerülök, az a Pályaművem 
felhasználási jogainak – Kiíróra történő – átruházásával jár a pályázati felhívásban meghatározott terjdelemben. 
Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy nyertes pályázóként a pályázati felhívásban foglalt feladataimat 
maradéktalanul teljesíteni fogom. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a benyújtott pályázati anyagunkban szereplő 
személyes adatokat a pályázati felhívás Adatkezelés, adatvédelem pontjában, valamint a Kiíró Adatkezelési és 
Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott módon kezelje. 
 
Pályamű szövegének szerzője (teljes név, szig. szám): …………………………………………………………………… 
 
Pályamű zenéjének szerzője (teljes név, szig. szám): …………………………………………………………………… 
 
Pályázó kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe: ……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Amennyiben Pályázó jogi személy, vagy a pályamű szerzőitől eltérő természetes személy, szerzők és Pályázók  
 
közötti jogviszony alapja…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Díjazás átvételére Pályázó nevében jogosult (teljes név, szig. szám): …………………………………………………… 
 
 
 
 
Budapest, 2020. ………………..…      
 
 
    ………………………………………………………………… 

Pályázó (cégszerű) aláírása 
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2. sz. melléklet 

 

Háttéranyag az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. új indulójának megalkotására kiírt pályázathoz 

Szeretnénk, ha a leendő pályázók minél jobban megértenék klubunk történetét, hitvallását. Jelen melléklet 

tartalmát nem kötelező felhasználni a pályamű megalkotásakor, a rövid összefoglaló célja csupán az, hogy 

felvillantsuk azokat a legfontosabb szempontokat, melyek inspirációként szolgálhatnak a pályaművek 

elkészítésekor.  

MTK Budapest 

„Büszkék vagyunk hagyományainkra, de a jelenben élünk és a jövőbe tekintünk!” 

Klubunk filozófiája a nyitottság, a sportszerűség, az úttörő szerep és a nevelés. E kifejezések testesítik meg mindennapi 

szándékunkat, hogy a minőséget képviselhessük hazánkban és külföldön egyaránt. 

Elsőként nyitottuk meg kapuinkat a női sportolók előtt, a több szakosztályos modellel megtörtük a torna és a többi 

sportág közötti viszálykodást, klubunk mindig szeretettel várt mindenkit származástól és vallástól függetlenül, 

nyitottak vagyunk a szakmai újításokra, az élethosszig tartó tanulásra. 

Úttörőként alapítottuk meg a labdarúgó-szakosztályt 1901-ben, elsőként vettünk fel ifjúsági korú sportolókat az 

egyesületbe, elsőként alkalmaztunk külföldi edzőt, elsőként vezettük be a profizmust, elsőként ismertük fel a 

tehetségek összegyűjtésének fontosságát, elsőként építettünk labdarúgó akadémiát és elsőként nyertünk bajnokságot 

saját nevelésű akadémistákkal! 

A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia 2001-ben indult, az intézményt az MTK akkori tulajdonosa, Várszegi Gábor 

alapította. 2019 nyarán Agárdról Budapestre költözött a teljesen megújult Lantos Mihály Sportközpontba, hogy az 

akadémiát még közelebb hozzuk a felnőtt csapathoz. 2008-ban a felnőtt bajnoki cím elnyerésekor a csapat keretét 

alkotó huszonöt főből húszan az akadémiáról kerültek ki! 2001 óta összesen 17 „A” válogatottat, közel 180 utánpótlás 

válogatottat, több mint 150 profi labdarúgót és 40 külföldre szerződött játékost neveltünk ki.  Az elmúlt időszakban 

vezető szerepet vívtunk ki az utánpótlás- nevelés terén és magas szintű játékosképzést biztosítottunk egészen a 

professzionális szintig. Mostanra az első csapat keretét túlnyomórészt saját nevelésű játékosok alkotják. 

Játékstílusunkat a tudatos, intelligens játéképítés testesíti meg, melyből a bátorság sem hiányozhat. Egyedülálló 

képzésünknek hála játékosaink az évek során magukba szívják a minőségi MTK játékstílust. Nálunk a játékosok tudják, 

hogy a tanulás fontosabb, mint az eredmény.  

Az MTK játékosait emberként az intelligencia, a tisztelettudó viselkedés, a becsületesség, a magabiztosság, az 

ambiciózusság és a tolerancia, játékosként a kreativitás, a pimaszság, de a sportszerűség, a labdabiztosság és a 

játékintelligens hozzáállás jellemzi; az edzők magatartását pedig a higgadtság, a segítőkészség, a képzettség, a 

sportszerűség, a tudatosság és az érdeklődés. 

Büszkék vagyunk rá, hogy Klubunk eddig összesen 23 alkalommal hódította el a magyar bajnoki címet, 12-szer a 

Magyar Kupát, ezzel a második legsikeresebb magyar klub vagyunk! A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 2018-ban 

bevezetett, a tehetségek kinevelésére ösztönző „produktivitási pontszámítási rendszerben” a magyar klubok 

versenyében toronymagasan vezetünk, így annak a célnak, hogy minél több hazai játékos és azon belül minél több 

fiatal labdarúgó szerepeljen profi csapatokban, az MTK Budapest tesz leginkább eleget.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a 2001-ben alapított női labdarúgó-szakosztályunkra is, mely mára Magyarország egyik 

legsikeresebb női klubja lett. Női felnőtt csapatunk összesen nyolcszor hódította el a bajnoki címet, négy alkalommal 

nyerte meg a kupát, még a nemzetközi porondon is bizonyított: háromszor is a Bajnokok Ligája legjobb 32 csapata 

közé került. 

https://mtkbudapest.hu/hu      https://www.facebook.com/MTKBudapest 

https://www.instagram.com/mtklabdarugas/?hl=hu   https://twitter.com/mtk_labdarugas 

https://mtkbudapest.hu/hu
https://www.facebook.com/MTKBudapest
https://www.instagram.com/mtklabdarugas/?hl=hu
https://twitter.com/mtk_labdarugas

