Budapest, 2010. 09. 28.
Iktatószám: 3316 /2010
15. szám
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

Az MLSZ Elnökségének 2010. augusztus 31-i határozatai
63/2010. (08.31) számú határozat
1. Az Elnökség – mint kiinduló anyagot - elfogadta a Szövetség tehetségkutató programjának stratégiai és
módszertani alapvetését, „Út Európa élvonalához” címmel. Az Elnökség elrendeli a program dokumentáció
archiválását és irattárba helyezését.
2. Az elnökség felkéri a Sportigazgatót, hogy dolgozza ki az országos hálózat szervezeti és működési feltételeit,
az alapvetés részletes szakmai tartalmát.
3. Az elnökség felkéri a Sportigazgatót, hogy az 1. és 2. pontok alapján elkészített javaslatait véleményezésre
nyújtsa be a Szakmai, Utánpótlás és Gyermek Labdarúgás Bizottság részére.
4. Az elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy készítse el a rendszer hatékony finanszírozási tervét.
5. A Sportigazgató és a Főtitkár legkésőbb az Elnökség novemberi ülésére készítsen előterjesztést a 2-4. pont
végrehajtásáról.
164/2010. (08.31) számú határozat
1. Az Elnökség tudomásul vette a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség beszámolóját. Az
Elnökség
a
beszámolóban javasolt szakmai programot elfogadta, annak végrehajtását
jóváhagyja,
azzal,
hogy
a
programok operatív szervezése és lebonyolítása kerüljön át a Magyar Labdarúgó Szövetséghez.
2. Az Elnökség egyben felkéri, illetve felhatalmazza a Szövetség Elnökét és Főtitkárát, hogy a
program
lebonyolításához szükséges anyagi források megteremtését biztosítsa, különösen, hogy a beszámolóban
hivatkozott, zárolt állami források felszabadítása ügyében az illetékes állami szervezetekkel tárgyaljon.
165/2010. (08.31) számú határozat
A Szövetség díjfizetési szabályai az alábbiak szerint módosulnak:
1.§ (1) Az MLSZ Bizottságai által hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés díját vissza kell téríteni a
fellebbező fél részére az alábbi esetekben:
a.) Amennyiben a fellebbezés sikeres, vagyis az első fokú határozatot a másodfokon eljáró bizottság a
fellebbezési kérelem szerint változtatja meg.
b.) Ha az MLSZ Elnöksége hatályon kívül helyezi az adott ügyben hozott első- és másodfokú bizottsági
határozatokat.
(2) Részben sikeres fellebbezés esetén az eljáró bizottság állapítja meg a díj visszatérítésének mértékét.
2.§ A felülvizsgálati kérelem díjköteles, ennek mértéke megegyezik a fellebbezési díjjal. Amennyiben a kérelem
sikeres, a díj visszatérítendő.
3.§ Az eljáró bizottságok döntenek arról, hogy ki és milyen arányban viseli az eljárási
költségeket, díjakat.
166/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség elfogadta a 2010-2011 bajnoki évre szóló munkatervét.
167/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség elfogadta ügyrendjét, amely a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete.
(1. sz. melléklet)
168/2010. (08.31) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége egyetértőleg jóváhagyja az MLSZ Szervezeti és Működési Szabályzat 2010. július 29-én
keltezett kiegészítését, és hatálybalépésének a keltezés napját.
169/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség hatályon kívül helyezi az érvényes, az Elnökség által 2007. decemberében elfogadott, és a 2010.
július 29-én keltezett kiegészítésekkel hatályos Szervezeti Működési Szabályzatát. Egyben elfogadja a módosított

Szövetségi Hivatal Szervezeti és Működési
elválaszthatatlan melléklete.

Szabályzatát. A módosított

Szabályzat

jelen határozat

A Szabályzat hatálybalépésének időpontja: 2010. szeptember 1.
(2. számú melléklet)
170/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy kezdeményezze az NB I-es mérkőzéseket közvetítő TVtársaságokkal a mérkőzés beosztás gyakorlatának felülvizsgálatát, a jelenleginél kiegyensúlyozottabb, stabilabb,
a klubok és az MLSZ szakmai érdekeit jobban figyelembe vevő rendszer kialakítása érdekében. Szükség esetén
kerüljön sor a szerződés módosítására.
171/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség hozzájárul, hogy a 2010-2011. évi NB III. férfi felnőtt nagypályás bajnoksággal
kapcsolatos
névhasználati szerződés a Kézmű Nonprofit Kft. Winner Gyáregységgel (1146 Budapest, Hermina u. 49.)
megkötésre kerüljön. Az Elnökség megbízza dr. Vági Márton főtitkárt, hogy az MLSZ részéről a szerződést
aláírja.
A szerződés alapján a 2010-2011. bajnoki évben az NB III-as bajnokság elnevezése:
„WINNER SPORT NB III. FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS BAJNOKSÁG”
172/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség jóváhagyja a 2011. évi nemzetközi játékvezetői és asszisztensi keretet, hozzájárul, hogy az a FIFAhoz megküldésre kerüljön.
173/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség kinevezte a Sportágfejlesztési Igazgatóság keretében működő, alábbi főállású szakágak vezetőit:
Utánpótlásképzés Szakág:

Both József

174/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség tudomásul veszi és támogatja az alábbi vezetői kinevezéseket:
Női szövetségi kapitány:

Kiss László

175/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség 2010. szeptember 1-jei hatállyal – eddigi tevékenységük megköszönése és elismerése mellett –
megbízatásuk alól felmenti az Amatőr Bizottság elnökét, valamint tagjait,
egyben 2010. szeptember 1-jei
hatállyal kinevezi BALÁZS András urat az Amatőr Bizottság elnökévé, BAKAI Csaba, BENCSIK István,
FEKETE Miklós, IMRŐ János, JAKAB Gábor,
JÓZSI György, LÉVAI Ferenc és TASÓ László urakat az
Amatőr Bizottság tagjává, öt év
időtartamra.
176/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség 2010. szeptember 1-jei hatállyal – eddigi tevékenységük megköszönése és elismerése mellett –
megbízatásuk alól felmenti a Biztonsági Bizottság elnökét, valamint tagjait,
egyben 2010. szeptember 1-jei
hatállyal kinevezi SAMU István urat a Biztonsági Bizottság
elnökévé, FAZEKAS Attila, dr. FÜLÖP Valter,
KOVÁCS Péter, dr. MITTÓ Gábor és TÓTH Csaba urakat a Biztonsági Bizottság tagjává, öt év időtartamra.
177/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség 2010. szeptember 1-jei hatállyal – eddigi tevékenységük megköszönése és elismerése mellett –
megbízatásuk alól felmenti az NB II-es Sportszervezetek Bizottsága (férfi
felnőtt
nagypálya)
elnökét,
valamint tagjait, egyben 2010. szeptember 1-jei hatállyal kinevezi
KUTASI Róbert urat az NB II-es
Sportszervezetek Bizottsága (férfi felnőtt nagypálya) elnökévé,
MARGITAI Zoltán, MÁTYÁS Tibor,
VACZLAVIK Ferenc, VINCZE András és VOJTEKOVSZKY Csaba urakat az NB II- es Sportszervezetek
Bizottsága (férfi felnőtt nagypálya) tagjává, öt év
időtartamra.
178/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség 2010. szeptember 1-jei hatállyal – eddigi tevékenységük megköszönése és elismerése mellett –
megbízatásuk alól felmenti az Orvosi Bizottság elnökét, valamint tagjait, egyben 2010. szeptember 1-jei hatállyal
kinevezi Dr. VARGA Péter Pál urat az Orvosi Bizottság elnökévé, Pr. Dr. BAGDY Emőke úrhölgyet, Pr. Dr.
FALUS András, Pr. Dr. HANGODY László, Dr. LAZÁRY Áron, Pr. Dr. MERKELY Béla, Dr. PUCSOK József
urakat és Dr. SOÓS Ágnes úrhölgyet az Orvosi Bizottság tagjává, öt év időtartamra.
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179/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség 2010. szeptember 1-jei hatállyal – eddigi tevékenységük megköszönése és elismerése mellett –
megbízatásuk alól felmenti a Versenybizottság elnökét, valamint tagjait,
egyben 2010. szeptember 1-jei
hatállyal kinevezi STUDNICZKY Ferenc urat a Versenybizottság
elnökévé, dr. BÁNHEGYI Gergely, CSÁK
Albert, LOVÁSZ Tamás, TÓTH Márton, VANCSA Miklós és WEINMAN Péter urakat a Versenybizottság tagjává,
öt év időtartamra.
180/2010. (08.31) számú határozat
1. Az Elnökség elfogadta az „A” és az U-21-es válogatott ösztönzési programját a selejtező csoportban való
szerepléssel és a csoportból való továbbjutással kapcsolatosan. Elrendeli a programoknak a pénzügyi tervekben
történő szerepeltetését, az „A” csapat tekintetében (2010. szeptember – 2011. november) járulékokkal együtt 360
m Ft, az U-21-es válogatott esetében (2010. szeptember – 2011. október) 25 m Ft összeggel. A nevezett
összegek, csak továbbjutás esetén kerülhetnek teljes egészében kifizetésre. Az Elnökség elrendeli a részletes
program archiválását és irattárba helyezését.
2. Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt, az ösztönzési rendszerrel kapcsolatos szerződések megkötésére és
kifizetésére.
3. Az Elnökség elfogadta az „A” és U21 válogatott kapitányainak és a Sportigazgató 2010. második félévére
vonatkozó szakmai feladattervét.
181/2010. (08.31) számú határozat
1. Az Elnökség felkéri a Marketing és Média Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét,hogy az NBII
bajnokságnak megfelelő hátteret jelentő névszponzora legyen, illetve felhatalmazza a Szövetség Elnökét és
Főtitkárát, hogy a Marketing és Média Bizottság ajánlásait figyelembe véve potenciális szponzorokkal előkészítő
tárgyalásokat folytasson.
2. Az Elnökség támogatja az NB II Kelet, NB II Nyugat csoport kiválasztó táborok, valamint az azt követő, Telkibe
tervezett Kelet-Nyugat válogatott mérkőzés megrendezését, aminek költségvetési keretét az NBII bajnokság
televíziós közvetítési jogainak értékesítéséből származó bevétel terhére lehet biztosítani.
3. Az Elnökség támogatja, hogy az NB II Kelet, NB II Nyugat csoport a kiválasztó táborokban
legtehetségesebbnek bizonyuló játékosok egy hetes (szükség esetén külföldi) edzőtáborozáson vegyenek részt,
aminek költségvetési keretét az NBII bajnokság televíziós közvetítési jogainak értékesítéséből származó bevétel
terhére lehet biztosítani.
4. Az Elnökség támogatja az NBII Liga válogatott Magyarországon belüli országjáró túrájának megrendezését,
aminek költségvetési keretét az NBII bajnokság televíziós közvetítési jogainak értékesítéséből származó bevétel
terhére lehet biztosítani.
5. Az Elnökség támogatja az NBII téli műfüves kupa megrendezését, aminek költségvetési keretét az NBII
bajnokság televíziós közvetítési jogainak értékesítéséből származó bevétel terhére lehet biztosítani.
6. Az Elnökség felkéri a Szövetség Főtitkárát, hogy az NBII-es Bizottsággal együttműködve, 2010. november 30ig dolgozzák ki részletesen a 2-5. pontokban leírt programokat és azok költségvetését, szükség esetén terjesszék
az Elnökség elé.
7. Az Elnökség felkéri a Szövetség Főtitkárát, hogy az NBII-es Bizottsággal együttműködve, 2010. november 30ig készítsen előterjesztést az NBII legjobb edzőinek, vezetőinek, kapusainak, játékosainak és felfedezettjeinek
díjazása, kitüntetése lehetőségéről, illetve a szükséges költségvetési keretről.
8. Az Elnökség felkéri a Szövetség Főtitkárát, hogy az NBII-es Bizottsággal együttműködve, 2010. november 30ig készítsen előterjesztést az NBII bajnokság stratégiai fejlesztési tervéről, illetve a fejlesztési tervhez kapcsolódó
részletes fejlesztési programokról.
182/2010. (08.31) számú határozat
A Felügyelő Bizottság előzetes jelentését az NBI-es labdarúgó mérkőzések időpont-változásának tárgyában az
Elnökség tudomásul vette, és egyben felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a végleges jelentés ismeretében, az
érintettek véleményének bekérése mellett, intézkedési tervet dolgozzon ki, azt hajtsa végre, illetve ezekről 2010.
október 30-ig számoljon be az Elnökség számára.
183/2010. (08.31) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Balázs András, Csende Sándor, Jakab Béla és dr. Róka Géza urakat visszavonásig
szövetségi ellenőri feladatok ellátásával bízza meg.
Feladataik ellátása előtt részt kell venniük az ellenőri felkészítésen és sikeres vizsgát kell tenniük.
184/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség a Fellebbviteli Bizottság 14/2010 számú határozatát hatályon kívül helyezi, és egyben új eljárás
lefolytatását rendeli el.
185/2010. (08.31) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége a „Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa vagyoni értékű jogainak értékesítéséből
származó bevétel elosztási szabályzatá”-t jóváhagyja.
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2. Az Elnöksége tudomásul véve, az előző elnökség tárgybani döntését érvényesnek tekinti az „NB I. férfi felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevétel elosztási
szabályzatá”-t, egyúttal felkéri az NB I Bizottságot, hogy a jövőbeli felosztási szabályzatra tegyen javaslatot, a
szolidarítási alap javára történő átcsoportosítás mértékét érdemben növelje.
3. Az Elnökség felkéri az MLSZ Főtitkárát, hogy a különböző címeken a szolidarítási alapba irányított
pénzösszegeket elkülönítetett módon kezelje és az Amatőr Bizottság javaslatának figyelembe vételével kerüljön
felhasználásra.
186/2010. (08.31) számú határozat
Az Elnökség a 2010-2011 évi férfi felnőtt futsal NB I létszámát a Hajdúdorogi Huszárok (DASE Diáksport
Egyesület) csapatával 12 résztvevőre feltölti.

1.
2.

számú melléklet: Az Elnökség ügyrendje
számú melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat

Biztonsági Bizottság határozatai

02/2010 SZ. HATÁROZAT
A Biztonsági Bizottság összhangban az MLSZ Szervezési és Működési Szabályzat 3.2 A bizottságok működése
3.1.2. alpontja alapján a jelenlévők egyhangú szavazata alapján az MLSZ Biztonsági Bizottság alelnökének Dr.
Mittó Gábort választotta meg.
03/2010 sz. Határozat
A Biztonsági Bizottság a 2010 évben a Szövetségi Biztonsági Ellenőri feladatokra szerződést kötött Dr. Csorba
Zsolt Ödön, valamint Kabók József ellenőri tevékenységét továbbra is fenntartja és a szerződés értelmében
elvégzett ellenőrzésekért a teljesítmény elismerés kifizetését támogatja.
Samu István sk.
A Biztonsági Bizottság elnöke

Dr. Vági Márton
főtitkár
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