Budapest, 2007. augusztus 22.
Iktatószám: 5749/2007.

15. számú
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ
Az MLSZ elnökségének 2007. július 26-i határozatai
163/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége megállapította, a vagyonértékű jogokkal kapcsolatos teljes dokumentáció
ismételt áttekintése után, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége, Elnöke, valamint az
MLSZ Szövetségi Hivatala a vagyonértékű jogokkal kapcsolatos szerződések előkészítése,
megkötése során a magyar labdarúgás érdekeit, az összes körülményt a legmesszebbmenőkig
figyelembe véve jártak el.
164/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta, hogy a mai naptól (2007. július 26.) kezdve az NB I-es csapatok
kupáját Ligakupának nevezzék.
165/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Sugárzási Szerződést, amelyet az MLSZ, MHLL és a Sport TV köt meg
elfogadta. Egyben felhatalmazza Kisteleki István elnököt a Sugárzási Szerződés aláírására.
166/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Magyar Hivatásos Labdarúgó Ligával a vagyonértékű jogok
hasznosításra megkötött megállapodás módosítását. Egyben felhatalmazza Kisteleki István
elnököt a Megállapodás módosításának aláírására.
167/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette a MHLL-nak a Gyulai és Társa Bt.-vel (Chevrolet Gyulai)
kötött Megállapodását.
168/2007. számú határozat
151/ 2007. számú határozat módosítását elfogadta.
Az MLSZ Elnöksége a 2007-2008. évi NB III férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírás 11. pontját módosította:
Régi szöveg:
- Az NB I-es tartalékcsapatban (NB III bajnokság) adott hétvégén szereplő utánpótláskorú
labdarúgó a sportszervezet felnőtt és utánpótlás csapataiban ugyanazon hétvégi
fordulóban maximum 3 félidőben szerepelhet. Hétvégi forduló napján a pénteket,
szombatot, vasárnapot és hétfőt kell érteni.
Egy napon, két mérkőzésen történő szereplés a Versenyszabályzat ide vonatkozó pontjai
alapján tilos! Ez alól a kapus kivétel, aki a Versenyszabályzat rendelkezéseinek megfelelően
léphet pályára.
Új szöveg:
- Az NB I-es tartalékcsapatban (NB III bajnokság) adott hétvégén szereplő 23 év alatti
labdarúgó a sportszervezet felnőtt és utánpótlás csapataiban ugyanazon hétvégi
fordulóban maximum 3 félidőben szerepelhet. Hétvégi forduló napján a pénteket,
szombatot, vasárnapot és hétfőt kell érteni.
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Egy napon, két mérkőzésen történő szereplés a Versenyszabályzat ide vonatkozó pontjai
alapján tilos! Ez alól a kapus kivétel, aki a Versenyszabályzat rendelkezéseinek megfelelően
léphet pályára.
169/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az NB I-es bajnokság névadó szponzorral kötendő
megállapodást. Egyben felhatalmazza Kisteleki István elnököt a Megállapodás aláírására. A
cégtől függően az NB I.-es bajnokság nevét megváltoztatta.
170/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az FTC – Licenc ügyben a Legfelsőbb Bíróság ítéletéről szóló tájékoztatót
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
171/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette, hogy az MLSZ Elnöke a FSZ. 17. § (2) bekezdés b)
pontjában foglalt jogkörénél fogva fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt az FTC
Zrt. ellen a fegyelmi eljárást kezdeményez.
172/ 2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Szakmai és Edzőképző Központ volt munkatársai pereinek helyzetéről
szóló tájékoztatót tudomásul vette, és elfogadta a fellebbezésre vonatkozó javaslatot.
173/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az OLLÉ Kht. 2007. évi Üzleti tervét elfogadta.
174/20007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az OLLÉ Kft. 2007. évi költségvetését elfogadta.
175/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette a MLL megszüntetésének helyzetéről szóló tájékoztatót.
176/ 2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége
a Fellebbviteli Bizottság 116/2007. számú határozatát az MLSZ
Alapszabály 27. § (3) bekezdés b) pontja valamint FSZ. 69/A §. (1) bekezdése alapján hatályon
kívül helyezte (fellebbezési határidő lejártának helytelen megállapítása miatt) és kötelezte a
Fellebbviteli Bizottságot a Fehérvár FC Kft. fellebbezésének elbírálására.
177/ 2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség kérelmét elutasította.
178/ 2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ SZMSZ-ét módosította (az Amatőr Bizottság)
Régi szöveg:
5.4. Amatőr Bizottság
- A bizottság tagjai sorából az első ülésen két fő alelnököt választ
- A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább 2 havonta tartja
- A bizottság feladatai:
o A labdarúgó sportág népszerűsítése
o Az amatőr labdarúgás gazdasági alapjainak megteremtésében való részvétel
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o
o

o
o

o

Az elnökség elé kerülő az amatőr labdarúgást érintő előterjesztések szakmai
véleményezése
A szervezeti egységek (területi szövetségek), amatőr versenyrendszerben
szereplő sportszervezetek javaslatainak feldolgozása, összesítése, továbbítása
az Elnökség felé.
Az amatőr labdarúgás fajsúlyosabb megjelenésének koordinálása a médiában
Javaslattétel az amatőr bajnokságok versenykiírásához, közreműködés a
Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgás üzemeltetési szabályzatainak
előkészítésében.
Régió Kupa hazai tornájának lebonyolításával és az UEFA tornákon való
részvétellel kapcsolatos feladatok szervezése, koordinálása.
Egyéb – az elnökség által meghatározott – feladat.

o
Új szöveg:
5.4. Amatőr Bizottság
- A bizottság tagjai sorából az első ülésen két fő alelnököt választ
- A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja
- A bizottság feladatai:
o A labdarúgó sportág népszerűsítése
o Az amatőr labdarúgás gazdasági alapjainak megteremtésében való részvétel
o Az elnökség elé kerülő az amatőr labdarúgást érintő előterjesztések szakmai
véleményezése
o A szervezeti egységek (területi szövetségek), amatőr versenyrendszerben
szereplő sportszervezetek javaslatainak feldolgozása, összesítése, továbbítása
az Elnökség felé.
o Az amatőr labdarúgás fajsúlyosabb megjelenésének koordinálása a médiában
o Javaslattétel az amatőr bajnokságok versenykiírásához, közreműködés a
Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgás üzemeltetési szabályzatainak
előkészítésében.
o Régió Kupa hazai tornájának lebonyolításával és az UEFA tornákon való
részvétellel kapcsolatos feladatok szervezése, koordinálása.
o Egyéb – az elnökség által meghatározott – feladat.
o a Területi LSZ-ek versenykiírásának véleményezése, a szabályzatokkal,
határozatokkal
ellentétes
szabályozás
kialakítására
megváltoztatására
javaslattétel
o javaslatok a területi versenyrendszer egységes elveinek kialakítására
o AZ NB III-as felnőtt és valamennyi utánpótlás bajnokság csoportjai, működési
székhelyeire javaslattétel
o Javaslattétel az MLSZ elnökség részére az NB III verseny rendezési bizottságok
elnökeire
o A verseny rendezési bizottságok tevékenységének, írányítása ellenőrzése,
értékelése
o A verseny rendezési bizottságok részére irányelvek, határozatok kiadása az
egységes működés biztosítása érdekében
o Az NB III-as felnőtt bajnokságokban a Fair Play mozgalom szervezése,
irányítása, elbírálása
o Területi utánpótlás tornák szervezése
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179/ 2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége kinevezte az NB III.-as Versenyrendezési Bizottság tagjait – lásd 1 számú
melléklet.
180/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége - a Létesítmény előírások és mérkőzés rendezési szabályzat előírásától
eltérve engedélyezte a Bp. Honvéd részére a Bozsik stadion belső kerítésének lebontását
kísérleti jelleggel. Felhatalmazta Kisteleki István elnököt az erre vonatkozó Megállapodás
aláírására.
181/ 2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége megbízta a Főtitkárt a Rakamazi Spartacus SE és a Nyíregyházi Spartacus
FC Kft. vezetőivel való tárgyalások lefolytatására, másrészt utasította a Tisza csoport NB III-as
Versenyrendezési Bizottságát, hogy a Nyíregyházi Spartacus FC Kft. csapata az NB III-as
mérkőzéseit csak Nyíregyházán játszhatja.
182/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Biztonsági Bizottság tagjává kinevezte Tóth Csaba és Képíró János
urakat.
183/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta, hogy a Ligakupa mérkőzések játékvezetői költségeinek
csökkentése érdekében a tartalék játékvezető díját és költségét az MLSZ fizeti, (nem lehet
számlázni a sportszervezeteknek), a játékvezető ellenőr díját pedig az NB II.- mérkőzés tarifája
alapján kell elszámolni.
184/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége dr. Rákóczy István urat kinevezte az OLLÉ Kht. felügyelő bizottsági
tagnak.
185/ 2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az UEFA 2005/2006. évi szolidaritási támogatásának elosztására
vonatkozóan a következő határozatot hozza:
1.
A szolidaritási támogatásban azon jelenleg is működő egyesületek és
gazdasági társaságok részesülhetnek, melyek a 2005/2006. évi NB I-es
bajnokságban szerepeltek és amely sportszervezetek a 2007/2008-as
bajnoki évben is az MLSZ által kiírt valamely bajnokságban indulhatnak.
2.
A támogatás a jogosult klubok között egyenlő arányban kerül
kiosztásra.
3.
Azon klubok esetében, ahol az utánpótlás-nevelés részben, vagy
egészben a klubbal szerződéses viszonyban álló különálló utánpótlásnevelő sportszervezeteknél történik, a támogatás összegére – a
versenyeztetett utánpótlás csapatok százalékos arányában – részben, vagy
egészben a klubbal szerződéses viszonyban álló utánpótlás-nevelő
sportszervezet jogosult. A támogatás összegét ebben az esetben az NB I-es
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klub köteles részben, vagy egészben a vele szerződéses viszonyban álló
utánpótlás-nevelő sportszervezetre engedményezni.
4.

Csak azon klubok részesülhetnek a támogatásban, melyek

-

a 2004/2005. évi szolidaritási támogatás felhasználásáról
elszámoltak;
nincs ellenük folyamatban felszámolási eljárás, csődeljárás, vagy
végelszámolás;
nincsen 90 napot meghaladó köztartozásuk, és ezt a támogatás
kiutalása előtt 30 napnál nem régebbi hivatalos – APEH, VPOP és
önkormányzati – igazolásokkal igazolják;
minimum követelményként az UEFA által akkreditált magyar
Klublicence Szabályzat előírásainak megfelelő utánpótlás
programmal rendelkeznek, és a magyar Klublicence
Szabályzatban előírt képesítésekkel rendelkező utánpótlásedzőket
alkalmaznak.
 nem vettek részt a 2005/2006. évi UEFA Bajnokok Ligájában (az első
csoportfázistól)
5.
A támogatás összegét csak az utánpótlás-nevelés fejlesztését
szolgáló tárgyi eszközök- és szoftverek beszerzésére lehet felhasználni. A
támogatás felhasználásának elszámolását a klubokkal megkötendő
támogatási szerződésben szükséges szabályozni.
186/2007. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta, hogy az Elnökség tekintse át a szándéknyilatkozat
felmondásának jogi következményeit, valamint további javaslatokat tegyenek az Edzőcentrum
felépítésére alkalmas 7-8 hektáros területre.

K. m. f.
1. számú melléklet
WINNER-SPORT NB III Versenyrendezési Bizottsági tagok
2007. július 26. - 2010. június 30.-ig
Alföld csoport
elnök:
dr Pipicz Lajos
Bács-Kk megye
Nyári Ferenc
Békés megye
Piller Sándor
Budapest
Nagy Mátyás
Dr. Szamosvölgyi
Csongrád megye
Zoltán
Jász-N-Szolnok megye
Sólyom Vilmos
Pest megye
Ádám Mihály

Bakony csoport
elnök:
Tamási Gábor
Győr-M-S megye
Páder Vilmos
Vas megye
Gerencsér Tibor
Veszprém megye
Kadlicskó Ferenc
Zala megye

Koma László

5

Dráva csoport
elnök:
Botló Béla
Baranya megye
Horváth József
Somogy megye
Horváth Gábor
Tolna megye
Szinger Ferenc
Zala megye
Kápolnás Zoltán

Duna csoport
Ritzl Ferenc
Budapest
Major László
Fejér megye
Földvári Ferenc
Komárom-E megye
Imrő János
Pest megye
Benkő Tamás
Somogy megye

Mátra csoport
elnök:
Ferencz Gyula
Borsod-A-Z megye
Sajti Viktor
Budapest
Hidasi Gyula
Heves megye
Várkonyi Ferenc
Jász-N-Szolnok megye
Boros Tibor
Nógrád megye
Lombos István
Pest megye
Jakab Béla

Tisza csoport
elnök:
Domokos János
Borsod-A-Z megye
dr Engel György
Hajdú-B megye
Csende Sándor
Szabolcs-Sz-B megye
Kanda Ferenc

elnök:

Fellebbviteli Bizottság határozatai
2007. augusztus 7.
118-1/2007.
Zsiga Péter futsal játékos 2007. november 7-ig szóló büntetésének méltányossági alapon történő
elbírálásra irányuló kérelmét elutasítja, a Fegyelmi Bizottság korábbi határozatát helyben hagyja.
119/2007.
A Fehérvár FC Kft. kérelme alapján a Fegyelmi Bizottság Csizmadia Csaba labdarúgó átigazolási
díjával és nevelési költségtérítéssel kapcsolatos határozatát hatályon kívül helyezi és a Fegyelmi
Bizottságot új eljárás lefolytatására kötelezi.
120/2007.
Az Új Lombard Labdarúgó Kft. kérelme alapján a Fegyelmi Bizottság Balassa Péter labdarúgóval
szemben fizetési kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatban hozott határozatát megváltoztatja és
a fegyelmi eljárást a sportszervezettel szemben megszünteti.

Dr. Vég Tibor sk.
Fellebbviteli Bizottság elnöke
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Közlemények:

Pályázati felhívás
A Nemzeti Sportszövetség pályázatot hirdet sportszer, sporteszköz és sportruházat beszerzésére
mindazon sportegyesületi szakosztályok és egy szakosztályos sportegyesületek számára
(továbbiakban: sportegyesületi szakosztályok), amelyek utánpótlás korú (18 éves korig) versenyzőkkel
foglalkoznak.
1. A pályázat célja
Támogatást nyújtani az NSSZ tagszervezeteihez tartozó sportegyesületi szakosztályok részére
sportszerek, sporteszközök, sportruházat beszerzésére.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000 000,- Ft.
3. A pályázaton igényelhető támogatás
A pályázaton elnyerhető támogatás összeg maximális értéke 100 000.-Ft. A támogatás egyszeri vissza
nem térítendő pénzbeli támogatás, amelynek folyósítása előfinanszírozási rendszerben történik.
4. Pályázatot nyújthatnak be
a Nemzeti Sportszövetség tagszervezeteihez tartozó sportegyesületi szakosztályok, amelyek pályázatát
az illetékes országos sportági szakszövetség ellenjegyzésével ellátta és amelyek a könyv vásárlási
akcióban részt vettek.
5. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot személyesen vagy levélben lehet a Nemzeti Sportszövetség 1146 Budapest Istvánmezei
út 1-3. szám II. em.209 alatti irodájába eljuttatni. A pályázatnak tartalmaznia kell néhány soros leírást
és bemutatkozást a sportegyesületi szakosztály munkájáról, eddigi eredményeiről, és azon
értékteremtő tevékenységükről, amihez a pályázat útján elnyert támogatás hozzájárul. Mellékelni kell
Székely Éva olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója „Sírni csak a győztesnek szabad” című könyve
legalább 5 példányának vásárlását igazoló bizonylatot ( postai csekk, számla másolat, bankkivonat)
6. A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot 2007. augusztus 20.-tól szeptember 21.-ig folyamatosan lehet leadni. A postára adás
utolsó dátuma: 2007. szeptember 21. 24.00 óra
7. A pályázat elbírálása
Az érvényes pályázatokat a Nemzeti Sportszövetség ad hoc bizottsága bírálja el 2007. október 12.-ig
és értesíti a nyerteseket. A nyertesek listáját az NSSZ honlapján ( www.nssz.hu) is közzé teszi.
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8. A pályázati támogatás felhasználása

A megítélt támogatást kizárólag a pályázati felhívásban, valamint a pályázatban megjelölt
célra lehet felhasználni. A pályázati támogatásnak a 2007. október 12 – és az elszámolás
napja közötti felhasználásáról a pályázónak a sporteszköz, sportszer, sportruházat megvételét
igazoló számlát/ számlákat, bankkivonatot és egy rövid beszámolót, legkésőbb 2007.
december 14-ig a Nemzeti Sportszövetség részére meg kell küldenie. Érdeklődni a 460-6830as vagy a 460-6833-as telefonon lehet.
Megjegyzés: Az említett könyvekhez a Nemzeti Sportszövetség 1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3. szám II.em. 209.alatti irodájában, illetve postai úton utánvétellel
juthatnak hozzá.
Budapest, 2007. augusztus 1.
Nemzeti Sportszövetség

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
Dr. Páncsics Miklós
az FTC örökös bajnoka, olimpiai bajnok
2007. augusztus 7-én, életének 64. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunkat 2007. augusztus 24-én 14 óra 30 perckor
a Farkasréti temetőben helyezzük örök nyugalomra
Gyászolják: Felesége, gyermekei egész családja, a Ferencvárosi Torna Club, a Magyar
Olimpiai Bizottság, a Magyar Labdarúgó Szövetség
Táviratcím: Ábrán Klára, 2000 Szentendre, Őz utca 20.

Füzesi Zsolt sk.
főtitkár
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