Budapest, 2008. szeptember 30.
Iktatószám: 5733/2008

17. szám
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ
Az MLSZ Elnökségének 2008. szeptember 25.-i határozatai
202/2008. számú határozat
Az Elnökség Várhidi Péter olimpiai válogatott szövetségi kapitány kinevezését a mai nappal
visszavonta.
203/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Várhidi Péter szövetségi edző felmentését - a felmondási idő lejártával 2008.
december 31.-ével - tudomásul vette.
204/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a nemzeti válogatott ( olimpiai, U 21. U 20, U 19, U 18) komplex felkészülési
programjáról szóló tájékoztatót elfogadta.
205/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége
a) hatályon kívül helyezte
- a Rétsági VLSZ 0002/2008-2009 (2008.08.04.)
- a NMLSZ Fellebbviteli Bizottsága határozatait
b) indítványozta a NMLSZ Versenybizottságának, a Nógrád Megyei Labdarúgó Bajnokság III.
oszt. Rétsági csoportba nevezett sportszervezetek nevezésének elbírálása érdekében a
versenyügyi eljárás lefolytatását 2008. szeptember 30.-ig, valamint kezdeményezte a NMLSZ
Fegyelmi Bizottságánál a Nőtincs SE-el szembeni fegyelmi eljárás lefolytatását a nevezési
dokumentumok hiányos leadása miatt.
c) a NMLSZ-t figyelmeztetésben részesítette
d) elrendelte a NMLSZ Szövetségi Hivatala részére a 2008-2009. megyei bajnokságok
lebonyolításával kapcsolatosan kötelező személyes konzultációt (két-hetente) az MLSZ
Szövetségi Hivatalával
e) elrendelte a NMLSZ taggyűlésének összehívását 2008. november 28.-ra

206/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a NYIÁSZ szabályzatot az alábbiak szerint módosította:
Új szöveg:
11/A §
Felsőfokú tanintézmény nappali tagozatára felvételt nyert labdarúgó átigazolása

(1) Az oktatási intézmény első éves, nappali tagozatára felvételt nyert labdarúgó a felvétele évében
október 10-ig igazolható vagy átigazolható és játékjogosultsággal rendelkezik (kivétel a 12.§) annak
az oktatási intézménynek a sportszervezetében, amelybe felvételt nyert.
(2) Szerződéses labdarúgó az (1) bekezdés szerint csak a szerződés jogszerű megszűnését követően
igazolható át.
(3) Az igazolás vagy átigazolás az oktatási intézmény vezetőjének a felvételt igazoló írásos
nyilatkozata alapján – amelyen fel van tüntetve a labdarúgó képzésének OKJ száma is - hajtható
végre, melyet az igazolási, átigazolási dokumentumokhoz csatolni kell.

207/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége - a Létesítmény előírások és mérkőzés rendezési szabályzat előírásától eltérve engedélyezte a Paks FC Kft. részére a Paksi Városi stadion belső kerítésének lebontását kísérleti
jelleggel. Felhatalmazta Elbert Gábor urat az MLSZ főtitkárát, az erre vonatkozó megállapodás
aláírására.
208/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a játékvezetők nemzetközi kereteit (FIFA) elfogadta és azt jóváhagyásra
felterjeszti a nemzetközi szövetséghez.
209/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2009 - 2010. évi versenykiírások alapkövetelményeire szóló előterjesztést – a
szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta.
210/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ JB. 2008. év nyári edzőtáboráról szóló beszámolót elfogadta.
211/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Klublicenc Rendszer 2008-2009. évi licenceljárásra vonatkozó
felülvizsgálatáról szóló jelentést elfogadta.
212/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége módosította a Futsal versenykiírást. (1. számú melléklet)
213/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Futsal EB 2010 költségvetését az UEFA VB jóváhagyásával egyidejűleg
jóváhagyja.

Elbert Gábor
főtitkár
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1. számú melléklet
A Futsal Versenykiírás módosítása

Régi szöveg:
5. A bajnokság résztvevői és a lebonyolítás rendje
A bajnokság őszi és tavaszi rendszerben, körmérkőzéses formában (alapszakasz), majd rájátszással
kerül lebonyolításra.
Az alapszakasz körmérkőzéses rendszere után a bajnokság 1-4. helyén végzett csapatok rájátszással
döntik el a bajnoki cím sorsát, a következők szerint: A bajnokság alapszakaszában 1. helyen végzett
csapat a 4. helyezettel, a 2. helyen végzett csapat a 3. helyezettel játszik. A páros találkozók két nyert
mérkőzésig tartanak. Amennyiben döntetlenül végződik egy mérkőzés úgy 2 x 5 perc hosszabbítás
következik, majd ha még mindig döntetlen az állás a büntető pontról végzett rúgásokkal (5-5) a futsal
játékszabályainak rendelkezései szerint döntik el a csapatok, hogy ki a mérkőzés győztese.
Az első mérkőzésen ill. amennyiben szükség van harmadik találkozóra is, az alapszakaszban jobb
helyezést elérő csapat a pályaválasztó, a másodikon az alapszakasz 3. ill. 4. helyezettje.
A páros találkozók két győztese játszik a bajnoki címért, három győztes mérkőzésig.
Az első, a harmadik és amennyiben szükség van rá, az ötödik mérkőzésen a pályaválasztó az
alapszakaszban jobbik helyezést elérő csapat. Amennyiben döntetlenül végződik egy mérkőzés úgy 2
x 5 perc hosszabbítás következik, majd ha még mindig döntetlen az állás a büntető pontról végzett
rúgásokkal (5-5) a futsal játékszabályainak rendelkezései szerint döntik el a csapatok, hogy ki a
mérkőzés győztese.
A három győzelmet szerzett csapat a bajnok.
A bajnokság harmadik helyéért az elődöntő két vesztese játszik, egy mérkőzést.
A pályaválasztó, az alapszakaszban előrébb végzett csapat. Amennyiben döntetlenül végződik a
mérkőzés, úgy 2 x 5 perc, hosszabbítás következik, majd ha még mindig döntetlen az állás a büntető
pontról végzett rúgásokkal (5-5) a futsal játékszabályainak rendelkezései szerint döntik el a csapatok,
a harmadik és negyedik hely sorsát.
Új szöveg:
5. A bajnokság résztvevői és a lebonyolítás rendje
A bajnokság őszi és tavaszi rendszerben, körmérkőzéses formában (alapszakasz), majd rájátszással
kerül lebonyolításra.
Az alapszakasz körmérkőzéses rendszere után a bajnokság 1-8. helyén végzett csapatok rájátszással
döntik el a bajnoki cím sorsát, a következők szerint: A bajnokság alapszakaszában 1. helyen végzett
csapat a 8. helyezettel, a 2. helyen végzett csapat a 7. helyezettel, a 3. helyen végzett csapat a 6.
helyezettel, a 4. helyen végzett csapat az 5. helyezettel játszik. A páros találkozók két nyert
mérkőzésig tartanak. Amennyiben döntetlenül végződik egy mérkőzés úgy 2 x 5 perc hosszabbítás
következik, majd ha még mindig döntetlen az állás a büntető pontról végzett rúgásokkal (5-5) a futsal
játékszabályainak rendelkezései szerint döntik el a csapatok, hogy ki a mérkőzés győztese.
Az első mérkőzésen ill. amennyiben szükség van harmadik találkozóra is, az alapszakaszban jobb
helyezést elérő csapat a pályaválasztó, a másodikon az alapszakasz 5., 6., 7., ill. 8. helyezettje.
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A páros találkozók négy győztese az elődöntőbe jut. Ahol a következők szerint döntik el, melyik két
csapat jut a döntőbe. A bajnokság alapszakaszában jobb helyezést elért két csapat játszik az
alapszakasz két rosszabb helyezést elért csapatával, úgy, hogy az alapszakasz legjobb helyén
végzett játszik az alapszakasz legrosszabb helyén végzett csapatával, az alapszakasz második
legjobb helyén végzett csapat, az alapszakasz második legrosszabb helyen végzett csapatával.
A páros találkozók két nyert mérkőzésig tartanak. Amennyiben döntetlenül végződik egy mérkőzés
úgy 2 x 5 perc hosszabbítás következik, majd ha még mindig döntetlen az állás a büntető pontról
végzett rúgásokkal (5-5) a futsal játékszabályainak rendelkezései szerint döntik el a csapatok, hogy ki
a mérkőzés győztese.
Az első mérkőzésen ill. amennyiben szükség van harmadik találkozóra is, az alapszakaszban jobb
helyezést elérő csapatok a pályaválasztók, a másodikon az alapszakasz rosszabb helyezettjei.
Az elődöntő két továbbjutója játszik a bajnoki címért.
Az első, a harmadik és amennyiben szükség van rá, az ötödik mérkőzésen a pályaválasztó az
alapszakaszban jobbik helyezést elérő csapat. Amennyiben döntetlenül végződik egy mérkőzés úgy 2
x 5 perc hosszabbítás következik, majd ha még mindig döntetlen az állás a büntető pontról végzett
rúgásokkal (5-5) a futsal játékszabályainak rendelkezései szerint döntik el a csapatok, hogy ki a
mérkőzés győztese.
A három győzelmet szerzett csapat a bajnok.
A bajnokság 5-8. helyét a negyeddöntők négy vesztese dönti el a következők szerint:
A bajnokság alapszakaszában jobb helyezést elért két csapat játszik az alapszakasz két rosszabb
helyezést elért csapatával, úgy, hogy az alapszakasz legjobb helyén végzett játszik az alapszakasz
legrosszabb helyén végzett csapatával, az alapszakasz második legjobb helyén végzett csapat, az
alapszakasz második legrosszabb helyen végzett csapatával.
A páros találkozók két nyert mérkőzésig tartanak. Amennyiben döntetlenül végződik egy mérkőzés
úgy 2 x 5 perc hosszabbítás következik, majd ha még mindig döntetlen az állás a büntető pontról
végzett rúgásokkal (5-5) a futsal játékszabályainak rendelkezései szerint döntik el a csapatok, hogy ki
a mérkőzés győztese.
Az első mérkőzésen ill. amennyiben szükség van harmadik találkozóra is, az alapszakaszban jobb
helyezést elérő csapatok a pályaválasztók, a másodikon az alapszakasz rosszabb helyezettjei.
A bajnokság 5-6. helyéért a negyeddöntők négy vesztesének páros mérkőzései közül kikerülő két
győztes csapat játssza a következők szerint:
A páros találkozók két nyert mérkőzésig tartanak. Amennyiben döntetlenül végződik egy mérkőzés
úgy 2 x 5 perc hosszabbítás következik, majd ha még mindig döntetlen az állás a büntető pontról
végzett rúgásokkal (5-5) a futsal játékszabályainak rendelkezései szerint döntik el a csapatok, hogy ki
a mérkőzés győztese.
Az első mérkőzésen ill. amennyiben szükség van harmadik találkozóra is, az alapszakaszban jobb
helyezést elérő csapat a pályaválasztó, a másodikon az alapszakasz rosszabb helyezettje.
A bajnokság 7-8. helyéért a negyeddöntők négy vesztesének páros mérkőzései közül kikerülő két
vesztes csapat játssza a következők szerint:
A páros találkozók két nyert mérkőzésig tartanak. Amennyiben döntetlenül végződik egy mérkőzés
úgy 2 x 5 perc hosszabbítás következik, majd ha még mindig döntetlen az állás a büntető pontról
végzett rúgásokkal (5-5) a futsal játékszabályainak rendelkezései szerint döntik el a csapatok, hogy ki
a mérkőzés győztese.
Az első mérkőzésen ill. amennyiben szükség van harmadik találkozóra is, az alapszakaszban jobb
helyezést elérő csapat a pályaválasztó, a másodikon az alapszakasz rosszabb helyezettje.
A bajnokság harmadik helyéért az elődöntő két vesztese játszik, két győztes találkozóig tartó páros
mérkőzést.
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A pályaválasztó, az alapszakaszban előrébb végzett csapat. Amennyiben döntetlenül végződik a
mérkőzés, úgy 2 x 5 perc, hosszabbítás következik, majd ha még mindig döntetlen az állás a büntető
pontról végzett rúgásokkal (5-5) a futsal játékszabályainak rendelkezései szerint döntik el a csapatok,
a harmadik és negyedik hely sorsát.
Az első mérkőzésen ill. amennyiben szükség van harmadik találkozóra is, az alapszakaszban jobb
helyezést elérő csapat a pályaválasztó, a másodikon az alapszakasz rosszabb helyezettje.
Az alapszakasz 9. helyen végzett csapat a 10. helyzettel két győztes mérkőzésig tartó páros
mérkőzéssel döntik el az osztályozó mérkőzést játszó ill. a futsal NB I-ben bennmaradó csapat sorsát.
Az első mérkőzésen ill. amennyiben szükség van harmadik találkozóra is, az alapszakasz 9.
helyezettje a pályaválasztó, a másodikon az alapszakasz 10. helyezettje.
A két győztes mérkőzést elérő csapat kerül a 2009-2010. évi futsal NB I-ben, a páros találkozó
vesztese két győztes találkozóig tartó osztályozó mérkőzést játszik a 2008-2009. évi futsal NB II 3.
helyén végzett csapattal.
Régi szöveg:
8. Feljutás és kiesés a 2008-2009. bajnoki év végén
A 2008-2009. évi felnőtt férfi futsal NB I osztályú bajnokságból kiesik a bajnokság 11-12. helyezettje a
2009-2010. évi NB II- be.
Feljut a 2008-2009. évi felnőtt férfi futsal NB II osztályú bajnokság 1-2. helyezettje.
Új szöveg:
8. Feljutás és kiesés a 2008-2009. bajnoki év végén
A 2008-2009. évi felnőtt férfi futsal NB I osztályú bajnokságból kiesik a bajnokság 10. helyezettje a
2009-2010. évi NB II- be.
Feljut a 2008-2009. évi felnőtt férfi futsal NB II osztályú bajnokság 1-3. helyezettje.
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