Budapest, 2008.június 11.
Iktatószám: 3044 /2008.

11. számú
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

Az MLSZ Elnökségének 2008. május 30-i határozatai

125/2008. számú határozat
MLSZ Elnöksége elfogadja, hogy Az Edzőcentrum Kft. a Magyar Fejlesztési Bankkal
hitelszerződést kössön 1.400.000.000 forint értékben, a Telki Edzőcentrum finanszírozására.
A hitel fontosabb paraméterei:
- Hitelösszeg: 1.400.000.000,-Ft-nak megfelelő EUR devizahitel
- Futamidő: 19.5 év
- Kamatbázis: 3 havi EURIBOR
- Kamatfelár: 1,95 %/év
- Türelmi idő: Szerződéskötéstől számított maximum 4 év
- Törlesztés: A türelmi időt követően, változó mértékben negyedévente
- A kölcsön kamaton felüli járulékos költségei (hitelbírálati díj, rendelkezésre tartási díj,
közjegyző, bejegyzési költségek, biztosítás stb.): kb 10 millió forint, de ez nem tartalmazza az
apport illetékét
Biztosítékok:
- Első ranghellyel jelzálogjog a Telki 1461 hrsz-u ingatlanra 1.400.000.000,- Ft beruházási
kölcsön és járulékai erejéig.
- Az MLSZ Edzőcentrum Kft. vagyonán első helyi vagyont terhelő lebegő zálogjog,
1.400.000.000,- Ft beruházási kölcsön és járulékai erejéig.
- Az MLSZ Edzőcentrum Kft. ingóságain első helyi zálogjog, 1.400.000.000,- Ft beruházási
kölcsön és járulékai erejéig.
- Az MLSZ Edzőcentrum Kft. 100%-os üzletrészén a kölcsön és járulékai erejéig
zálogjog1.400.000.000,- Ft beruházási kölcsön és járulékai erejéig.
- Az MLSZ készfizető kezességvállalása a hitel és járuléka erejéig.
- Az Ügyfél jövőbeni tevékenysége során generálódó cash-flow-ja fedezetként mindaddig
elfogadásra kerül, amíg az egyéb feltételekben meghatározott mutatókat teljesíteni tudja.
- Óvadékolt adósságfedezeti számla, minimum 25 MFt összegben.
- Inkasszós jog az MLSZ Edzőcentrum Kft., és az MLSZ valamennyi bankszámláján.
126/008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége hozzájárul, hogy az MLSZ beapportálja a Telki 1461 hrsz. ingatlant az
Edzőcentrum Kft-be 150 millió Ft értéken, ezáltal a társaság törzstőkéjét 150 millió Ft összeggel
felemelje.
127/008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége hozzájárul, hogy Az MLSZ az UEFA-tól beérkező 2.5 millió Eurót valamint a
FIFA-tól érkező 800.000 USD-t az MLSZ Edzőcentrum beruházás finanszírozására fordítsa
akként, hogy abból az MLSZ 685 MFt-ot, alárendelt kölcsöntőkeként átad az MLSZ
Edzőcentrum Kft-nek. Abban az esetben, ha a hitelt nyújtó pénzintézet ragaszkodik a
tőkeemeléshez, abban az esetben tőkeemelésként. A fennmaradó részt pedig a 4-es pont

szerinti forgóeszköz finanszírozásra fordítjuk. Arra az esetre, ha az MLSZ a 685 millió forintot
alárendelt kölcsöntőkeként adja át az MLSZ Edzőcentrum Kft. részére, az MLSZ kötelezettséget
vállal arra, hogy abból 2008. december 31-ig 90 millió forintot, 2009. június 30-ig további 90
millió forintot, majd 2010 június 30-ig további 90 millió forintot jegyzett tőkévé alakít, vagy
tőketartalékba helyez.
128/2008. számú határozat
Az Elnökség hozzájárul, hogy az MLSZ az Edzőcentrum Kft. részére 2008. évben 75 MFt, 2009
évben 80 MFt tulajdonosi hitelt biztosítson a beruházási hitelnek alárendelt módon a társaság
forgóeszközigényének finanszírozása érdekében (működési költségek, banki kamatok, stb).
129/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége hozzájárul, hogy Edzőcentrum Kft. a Gropius Építőipari és Kereskedelmi
Zrt.-vel 1.830 millió Ft értékben fővállalkozói szerződést kössön.
130/2008. számú határozat
Az Elnökség elfogadta az „A” labdarúgó válogatott költségtérítési és premizálási szabályzatát.
131/2008. számú határozat
Az a labdarúgó, aki érvényes szerződéssel rendelkezik és a tárgyév június 20. – július 24.
közötti rendes átigazolási időszakban nem igazolt át vagy nem adták kölcsön, a július 24. –
augusztus 31. közötti időszakban átigazolható, amennyiben az átigazolásban érintett
sportszervezetek írásban megállapodnak.
Kisteki István
elnök

Közlemények
Mellékelten megküldjük a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Deák
Ferenc Továbbképző Intézet tájékoztatóját a sportjogi szakjogász és a jogi szakokleveles
sportszakember képzéssel kapcsolatban.
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