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4. számú

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ
A 2007. március 1-i MLSZ elnökségi ülés határozatai
39/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az „A” válogatott 2007. évi EB selejtezőire való
felkészülés helyzetéről szóló tájékoztatót.
40/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a női labdarúgás fejlesztési koncepcióját.
41/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 5 millió forint kifizetését engedélyezi – a 2006. évi költségvetés
terhére – a női felnőtt nagypályás „A” válogatott 2006.évi költségtérítéseire. A fenti
összegbe be kell számítani a Roneco Kft. által nyújtott 1 millió forint szponzori
támogatást is.
42/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a női felnőtt nagypályás „A” és
U-19 válogatott,
2007. évi EB selejtezőire való felkészülés helyzetéről szóló tájékoztatókat.
43/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Hérincsné Markó Edinát nevezte ki 2007. 03. 01.- hatállyal a női
U-19, és U-17 válogatott szövetségi edzőjévé.
44/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Telek Andrást a női „A” válogatott szövetségi kapitányát 2007.
03. 01.-i hatállyal tisztségéből felmentette.
45/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Vágó Attilát nevezte ki 2007. 03.01. hatállyal a női „A” válogatott
szövetségi kapitányának.
46/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnökség elfogadta a futsal fejlesztési koncepciójának kiegészítését.
47/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége kinevezte 2007. 03. 01.-i hatállyal a BLSZ Tisztújító
taggyűléséig a BLSZ Felügyelő Bizottság elnökévé Dr Balázs Emíliát, valamint
tagjává Csupek Bélát és Vízhányó Károlyt.
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48/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége dr. Laczkó János urat a Fellebbviteli Licencadó Testület
tagsága alól 2007. 03. 01.i hatállyal felmentette.
49/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége dr. Laczkó János urat az Első fokú Licencadó Testület tagjává
kinevezte 2007. 03. 01.-i hatállyal.
50/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2007. 03. 01.-i hatállyal törölte és egyúttal hatályon kívül
helyezte az előterjesztésben rögzített határozatokat. (1. számú melléklet)
51/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta, hogy az Intertotó kupában a jelentkezett
sportszervezetek csapatai közül, a Borsodi Liga 2006-2007. évi NB I férfi felnőtt
nagypályás bajnokság bajnoki sorrendje szerint nevezi be a csapatot (csapatokat) az
UEFA-nál.
52/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta, hogy a 2007-2008. bajnoki évben a Borsodi Liga NB I
férfi felnőtt nagypályás bajnokságban csak akkor lehet feltöltést végrehajtani, ha a
benevezett csapatok (illetve a feltételeknek megfelelt) csapatok száma páratlan. A
feltöltés során nem lehet figyelembe venni a 2006-2007-es bajnoki évben a Borsodi
Liga NB I férfi felnőtt nagypályás bajnokságból kieső csapatokat.
53/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 32/2007. sz. Elnökségi határozatot akként egészíti ki, hogy az
MLSZ Elnöksége elfogadja azt a megoldást is, amely szerint az MLSZ összesen 40
millió forint támogatást nyújt közvetlenül az Újpest FC Kft. (25 millió forint) és a
Fehérvár FC Kft. (15 millió forint) részére és azt nem az MLL részére fizeti ki, feltéve,
hogy az Újpest FC Kft. és a Fehérvár FC Kft. a 2005/2006. évi bajnokság utáni
helyezési díj MLL-től történő követelési jogáról lemondanak, és egyben
hozzájárulnak, hogy az összeg a Football Duo Kft. részére kerüljön kifizetésre az ott
fennálló tartozásuk törlesztéseként.
Egyebekben a 32/2007. sz. Elnökségi határozat nem módosul.
54/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta Pölöskei Gábor lemondását az Edző Bizottság
tagságáról.
55/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 500 ezer Ft támogatást biztosít a Farkas János alapítványnak.
56/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az U-17 válogatott 2007. évi EB elitkör selejtezőire
való felkészülés helyzetéről szóló tájékoztatót.
k.m.f

Bérczy Balázs sk.
főtitkár
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1. számú melléklet
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége törli és egyúttal hatályon kívül helyezi az alábbi
határozatait:
Az 1998. évről
1/1998. számú határozattól a 169/1998. számú határozatig kivéve
- 70/1998. számú határozatot
alapítvány létrehozása a magyar labdarúgó utánpótlás-nevelés fejlesztésének
támogatására.
- 103/1998. számú határozatot
a magyar labdarúgó utánpótlás alapítványa alapító okiratának elfogadása.
- 155/1998. számú határozatot
a Magyar Labdarúgásért 1998. évi kitüntetettjeinek elfogadása
Az 1999. évről
1/1999. számú határozattól a 136/1998. számú határozatig
A 2000. évről
1/2000. számú határozattól a 150/2000. számú határozatig kivéve
- 6/2000. számú határozatot
Az elnökség a tagszervezetektől beérkezett javaslatok alapján az alábbi személyeket
részesíti a „Magyar Labdarúgásért” kitüntetésben:
ARANY FOKOZAT
Ferencz Gyula
Túróczi Béla
Dr.Zilahi József /Postumus/
Kovács Lajos /Postumus/
Hegyi Oszkár
Szigeti János
Medák Sándor
EZÜST FOKOZAT
Sári Géza
Kmtty József
Zádori Istvánné
Ádám Mihály
Barkovics István
BRONZ FOKOZAT
Garamvölgyi József
Győrffy Sándor
Hamvas Ferenc
Körmöci Ödön
Perge András

Nógrád megyei LSZ
Pest megyei LSZ
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei LSZ
Gyomaendrődi FC
Vas megyei LSZ
Siófok FC
BLSZ
MLSZ Kispályás Bizottság
Nógrád megyei LSZ
Baranya megyei LSZ
Pest megyei LSZ
Fejér megyei LSZ
Nógrád megyei LSZ
Zala megyei LSZ
Tolna megyei LSZ
BLSZ
Heves megyei LSZ

A 2001. évről
1/2001. számú határozattól a 136/2001. számú határozatig kivéve
- 101/2001. számú határozatot
Az elnökség a Jogi Bizottság írásos előterjesztése és a szóbeli kiegészítések alapján
elfogadta a Játékos-Ügynök Licenc Szabályzatot.
- 110/2001. számú határozatot
Az Elnökség felhatalmazza dr. Bozóky Imrét, hogy Korlátolt Felelősségű
Társaságot hozzon létre, amelynek feladata a 2008. évi Európa Bajnoki pályázat
elkészítésére.
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A 2002. évről
1/2002. számú határozattól a 137/2002. számú határozatig kivéve
- 11/2002. számú határozatot
Magyar igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgárok – a magyar
állampolgárokkal azonos feltételekkel - vehetnek részt az MLSZ edzőképző
tanfolyamain.
- 133/2002. számú határozatot
Az MLSZ Elnökség 2003. január 1-től határozatlan időre kinevezi Kozma Mihályt
a Futsal válogatott vezetőedzőjének.
A 2003. évről
1/2003. számú határozattól a 113/2003. számú határozatig kivéve
- 14/2003. számú határozatot
Az elnökség a 2003. február 12.-én Cipruson lejátszott és 1:0 Bolgár vezetésnél a
félidőben félbeszakadt mérkőzést a Magyar „A” válogatott hivatalos mérkőzésének
tekinti Bulgária – Magyarország 1:0 (1:0).
- 55/2003. számú határozatot
Az elnökség a 2004-2005. bajnoki évvel kezdődően az NB I-ben kötelező nevezési
feltételként írja elő az NB I. résztvevői számára az UEFA klub licenc megszerzését.
- 68/2003. számú határozatot
Az elnökség az EB 2008 Sportszolgáltató Kft számviteli beszámolóját és
mérlegét, egyben felhatalmazza az MLSZ elnökét és főtitkárát, hogy a
tulajdonosi jogokat képviseljék az EB 2008 Sportszolgáltató Kft és a
Nemzeti Labdarúgó Akadémia Kht. közgyűlésén.
- 73/2003. számú határozatot
Az elnökség döntött a Magyar Labdarúgásért Emlékérem kitüntetés odaítéléséről: 5
főt arany, 5 főt ezüst és 5 főt bronzérem kitüntetésben részesít.
-

79/2003. számú határozatot
Az elnökség hozzájárul, hogy az MLSZ tulajdonában lévő EB 2008 Kft.
Törzstőkéje 153.000.000.-Ft-ról, 3.000.000.-ra kerüljön leszállításra, a gazdasági
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV törvényben foglaltak szerint.

A törzstőke leszállítására a veszteség fedezése miatt került sor.
- 89/2003. számú határozatot
Az elnökség az írásos előterjesztés alapján elfogadta az UEFA által akkreditált
klublicenc kézikönyvét.
A 2004. évről
1/2004. számú határozattól a 157/2004. számú határozatig kivéve
- 36/2004. számú határozatot
Az elnökség felhatalmazza az MLSZ vezetését az RTL Klub és a Football Duó
közötti szerződés aláírására, azzal a feltétellel, hogy mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy az amatőr mérkőzések időpontjait és a válogatott programját a
közvetítés ne zavarja.
- 49/2004. számú határozatot
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Az elnökség a magyar futball társadalom nevében elismerését fejezte ki dr. Szilágyi
Györgynek, abból az alkalomból, hogy az UEFA alapításának 50. évfordulója
alkalmából rubin fokozatú érdemrenddel tüntette ki.
- 63/2004. számú határozatot
Az elnökség a Gyermek Ifjúsági és Sportminisztérium, a Nemzeti Utánpótlás
Intézet és a Magyar Labdarúgó Szövetség Együttműködési Megállapodását a Sport
XXI. Programra a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta.
- 132/2004. számú határozatot
Az elnökség a kormánygaranciák rendelkezésre állása esetén - egyetért azzal, hogy
az MLSZ a 2012-es Európa Bajnokság megrendezésre a Horvát Labdarúgó
Szövetséggel közösen benyújtsa pályázatát.
- 133/2004. számú határozatot
1.) Az elnökség, a sportági szakemberképzés elősegítése érdekében, a hatályos,
vonatkozó törvények alapján, az MLSZ szervezeti egységén belül iskolarendszeren
kívüli szakmai képzést folytató intézményt - MLSZ Szakmai és Felnőttképzési
Intézet - alapít, amelynek akkreditálását kérvényezi.
2.) Az elnökség az akkreditálási tevékenység intézésével (Intézményi, Program,
Minőségbiztosítás) Baranya Istvánt bízza meg.
3.) Az MLSZ Szakmai és Felnőttképzési Intézet iskolarendszeren kívüli szakmai
képzés formájában működik, négy szakcsoport (edzőképző, menedzserképző,
fizikóterapeutás szakemberképző, játékvezető-képző) üzemeltetésével, egyben:


intézményvezetési, tanulmányi, igazgatási feladatok ellátásával Baranya
Istvánt;
 az edzőképző szakcsoport (tantárgyi modulok (sportoktató /OKJ/, az MLSZ
’D’, UEFA ’B’, ’A’, ’PRO’) igazgatási feladatainak ellátásával dr. Mezey
Györgyöt;
 a menedzserképző szakcsoport igazgatási feladatainak ellátásával (tantárgyi
modulok: alap, közép, felsőfok) Dénes Ferencet;
 a fizikóterapeutás szakemberképző szakcsoport igazgatási feladatok
feladatainak ellátásával (tantárgyi modulok: fizikóterapeutás (OKJ) alap, közép,
felsőfok) Kovacsics Imrét;
 a játékvezető-képzési szakcsoport igazgatási feladatainak ellátásával Győri
Lászlót;
bízza meg.
A 2005. évről
1/2005. számú határozattól a 124/2005. számú határozatig kivéve
-

97/2005. számú határozatot
Az elnökség jóváhagyta a Magyar Labdarúgó Liga és a SPORT1 Tv között kötött
televíziós sugárzási szerződést.

