Budapest, 2010.11.26.
Iktatószám: 4088/2010.

17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

Az MLSZ Elnökségének 2010. november 10-ei határozatai
204/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség tudomásul vette az Orvosi Bizottság tájékoztatóját, egyben köszönetét és elismerését
fejezi ki a Bizottság által végzett munkáért.
Az Elnökség üdvözli és támogatja a Bizottság által tett ajánlásokat, egyben felhatalmazza a Bizottság
Elnökét, hogy az ajánlásban foglaltaknak megfelelően, a további programok előkészítése kapcsán a
Szövetség edzőképzésének vezetőjével, illetve a Szövetség szakmai vezetőivel és bizottsági
elnökeivel egyeztessen.
Az Elnökség felkéri a Bizottság Elnökét, hogy a Bizottság ajánlása, valamint az illetékes vezetőkkel
történt egyeztetések alapján készítse el és küldje meg az Elnökség részére javaslatát a szükséges
intézkedési tervre, ideértve a terv végrehajtásához szükséges költségvetési keretre vonatkozó
részletes javaslatot.
Az Elnökség jóváhagyja, hogy az ajánlásban nevesített feladatot kapcsán a Bizottság Elnökének
javaslatára a Főtitkár előkészítő és szakértői munkákat rendeljen, azzal, hogy az erre a célra szánt
költségvetési keret legfeljebb 3 000 000,- forint lehet, egyben utasítja a Főtitkárt, hogy ezen
költségvetési keretet biztosítsa.

205/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség támogatja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség lépéseket tegyen annak érdekében,
hogy az on-line sportfogadásból származó bevételek egy része a szektort működtető szereplőkhöz
(sportszervezetek) kerüljön, annak érdekében, hogy az on-line fogadás tárgyát képező
sporttevékenységek további működését magasabb színvonalon lehessen finanszírozni.
Ennek érdekében felkéri a Főtitkárt, hogy kezdeményezzen egyeztetést a jogalkotókkal, illetve, hogy
ezen egyeztetések alapján feladattervet dolgozzon ki a fentiek vonatkozásában, mely feladattervet
jóváhagyásra nyújtson be az Elnökség részére.

206/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadta a Szövetség nemzetközi stratégiáját. (1. sz.
melléklet)

207/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség 2010. november 11-i hatállyal hatályon kívül helyezi az MLSZ Hivatalának az Elnökség
által 2010. augusztus 31-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát, és egyben 2010.
november 11-i hatállyal elfogadja az MLSZ Hivatalának új Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely
Szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan melléklete. (2. számú melléklet)

208/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a férfi felnőtt nagypályás első osztályú (NBI) labdarúgó
bajnokság névszponzori szerződését a Monicomp Zrt –vel (1139 Budapest, Petneházy u. 46-48.).
elfogadta. A 2010-2011 bajnoki évben az NBI névadó szponzora a Monicomp Zrt..
2. Az Elnökség a 71/2010 (04.28.) határozattal elfogadott 2010-2011 férfi felnőtt nagypályás első
osztályú (NB I) labdarúgó bajnokság versenykiírásának 1) pont C) bekezdését az alábbiak szerint
módosítja:
1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos neve
C) A 2010-2011. évi Nemzeti Bajnokság I. osztályának hivatalos neve: Monicomp Liga.
209/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség a 72/2010 (04.28.) számú határozattal elfogadott 2010-2011 évi férfi felnőtt nagypályás
másod osztályú (NBII) labdarúgó bajnokság versenykiírásának 1.) pont C.) bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos neve
C) A 2010-2011. évi Nemzeti Bajnokság II. osztályának hivatalos neve: Ness Hungary NB II
Bajnokság.
210/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség elfogadta az NBII férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság vagyoni értékű jogainak
értékesítéséből származó bevétel felosztási szabályzatát, mely jelen határozat mellékletét képezi. (3.
számú melléklet)
211/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség tudomásul vette a téli teremlabdarúgó rendezvényről szóló javaslatot. Az Elnökség
támogatja a rendezvénysorozat megrendezését, azzal, hogy ennek feltétele az NB I-es csapatok
legalább ¾-ének előzetes részvételi szándéka.
Az Elnökség felkéri a Szövetség Versenyigazgatóját, hogy az elfogadott tájékoztatóban foglaltakat
figyelembe véve készítse el a torna Versenykiírását, egyben az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a
Versenykiírást sürgősségi eljárásban jóváhagyásra terjessze az Elnökség elé.
Az Elnökség megállapítja, hogy a torna, illetve annak előkészítése nem szerepelt a 2010 évi
költségvetésben, ennek megfelelően a Főtitkár készíttesse el a vonatkozó pénzügyi tervet, biztosítsa
a torna részbeni előfinanszírozását, illetve a torna költségvetése kerüljön be a Szövetség 2011 évi
pénzügyi tervébe, azzal, hogy a torna bevételeinek fedeznie kell a kiadásokat.
Az esemény lezárása után készüljön beszámoló az Elnökség számára a rendezvénysorozatról, illetve
a tapasztalatokról.
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212/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség hatályon kívül helyezi a 159/2009 (08.27.) számú elnökségi határozatot, azzal, hogy a
hatályon kívül helyezett határozat alapján korábban kiadott engedélyek a 2010-11 bajnoki év végéig
hatályban maradnak.
213/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az UEFA 2009/2010 évi szolidaritási támogatásának elosztására vonatkozóan a következő
szabályokat kell alkalmazni:
1) A szolidaritási támogatásban azon jelenleg is működő sportszervezetek részesülhetnek, melyek
a 2009/2010 évi NB I-es bajnokságban szerepeltek, és amely sportszervezetek a 2010/2011
bajnoki évben is a Szövetség által kiírt valamely bajnokságban indultak.
2) A támogatás a jogosult sportszervezetek között egyenlő arányban kerül kiosztásra.
3) A kifizetés történhet devizában (az UEFA által folyósítót devizában) és forintban is. A
támogatásra jogosult szervezetnek írásban kell nyilatkoznia, hogy milyen devizában kéri a
támogatást. A támogatást az MNB árfolyamán kell forintra átszámolni és kiadni a
sportszervezetek részére.
4) Azon sportszervezetek esetében, ahol az utánpótlás-nevelés részben vagy egészben a
sportszervezettel szerződéses viszonyban álló önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetnél
történik, a támogatás összegére – a versenyeztetett utánpótlás csapatok arányában – részben
vagy egészben a sportszervezettel szerződéses viszonyban álló utánpótlás-nevelő
sportszervezet jogosult. A támogatás összegét ebben az esetben az NB I-ben szereplő
sportszervezet köteles részben vagy egészben a vele szerződéses viszonyban álló utánpótlásnevelő sportszervezetnek átutalni a szerződésben foglaltak szerint.
5) Csak azon sportszervezetek részesülhetnek a támogatásban, melyek
a) a korábbi éves szolidaritási támogatás felhasználásáról elszámoltak;
b) nincs ellenük folyamatban felszámolási eljárás, csődeljárás, vagy végelszámolás;
c) nincsen 90 napot meghaladó köztartozásuk, és ezt a támogatás kiutalása előtt 30 napnál
nem régebbi hivatalos – APEH, VPOP és önkormányzati – igazolásokkal
igazolják;
d) nincs a Szövetséggel vagy szervezeti egységével illetve leányállataival szemben
tartozása;
e) minimum követelményként az UEFA által akkreditált magyar Klublicenc Szabályzat
előírásainak megfelelő utánpótlás programmal rendelkeznek, és a magyar
Klublicenc Szabályzatban előírt képesítésekkel rendelkező utánpótlásedzőket
alkalmaznak;
f)

nem vettek részt a 2009/2010 évi UEFA Bajnokok Ligájában (az első csoportfázistól).

A támogatás összegét csak az utánpótlás-nevelés fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök (nem
számviteli fogalom szerinti tárgyi eszközök, ideértve a felszerelést is) és szoftverek beszerzésére
lehet felhasználni. A támogatás felhasználásának elszámolását a sportszervezetekkel megkötendő
támogatási szerződésben kell szabályozni.
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214/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadta a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) módosítási
javaslatait.
A Fegyelmi Szabályzat 10.§ (10) pontja az alábbiak szerint módosul
Bárki, aki nyilvánosan becsmérel, hátrányosan megkülönböztetett vagy rossz hírbe hoz valakit
rágalmazó módon faj, bőrszín, nyelv, vallás vagy etnikai, néprajzi hovatartozás miatt, vagy bármilyen
egyéb hátrányos megkülönböztető és/vagy lenéző cselekedetet követ el, legalább 5 mérkőzésre szóló
eltiltásban kell részesíteni. Továbbá az elkövetőt a stadionból két évre ki kell tiltani és - amennyiben a
szabályzat lehetőséget biztosít - pénzbüntetésben részesíteni.
Ha a nézők hátrányos, megkülönböztető jelmondatot hordozó zászlót, feliratot tesznek ki, vagy
vétkesek bármilyen egyéb hátrányos, megkülönböztető és/vagy lenéző viselkedésben a mérkőzésen,
akkor a sportszervezetre kötelező pénzbírságot kiszabni, és kötelezni lehet a sportszervezetet a
következő mérkőzés zártkapus megrendezésére. Amennyiben a nézőket nem lehet egyik vagy másik
csapathoz beazonosítani, akkor a rendező sportszervezetet kell elmarasztalni.
Amennyiben a becsület csorbítására alkalmas, hátrányos megkülönböztetésre, gyűlöletre, uszításra
utaló tettet labdarúgó /játékos/, szövetségi vagy sportszervezeti vezető, illetve néző követi el akkor az
érintett csapattól, amennyiben a rendbontó egyértelműen beazonosítható 3 büntetőpontot kell levonni.
Második vétség elkövetésekor 6 büntetőpontot kell levonni, ismételt /harmadik/ elkövetés esetén a
csapatot a bajnokság végén alacsonyabb osztályba kell sorolni.
A Fegyelmi Szabályzat 14.§ (2) pontja az alábbiak szerint módosul
(2)

Súlyosbítani kell a fegyelmi büntetését annak, aki:
a) ugyanazon a mérkőzésen több fegyelmi vétséget követ el;
b) ugyanazt a fegyelmi vétséget ugyanazon a mérkőzésen többször követi el;
Súlyosbítani lehet a fegyelmi büntetését annak, aki:
c) visszaeső;
d) a vétséget akkor követi el, amikor a labda nincs játékban, vagy nincs megjátszható
közelségben, illetve sérülést okoz.
A súlyosbítás mértéke nem haladhatja meg az adott fegyelmi vétségre kiszabható fegyelmi
büntetés felső határának kétszeresét, illetve az öt évet.

A Fegyelmi Szabályzat 14.§ (3) pontja az alábbiak szerint módosul
(3)

Visszaesőnek minősül az, akire a fegyelmi vétség elkövetését megelőzően már szabtak ki
fegyelmi büntetést, ennek a büntetésnek a leteltétől számított négy hónapon – felfüggesztett
fegyelmi büntetés esetében 12 hónapon - belül újabb fegyelmi vétséget követ el.

A Fegyelmi Szabályzat 62.§ az alábbiak szerint módosul
62.§ Halasztó hatály
Az első fokú fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, kivéve
az alábbi eseteket:
a) A Fegyelmi Szabályzat 10.§ (4) bek. e), f), g), h), i), k), m), n), o) és p) pontjai szerint
kiszabott büntetéseknek.
b) amennyiben olyan súlyos rendzavarás történik, amely bárki életét, egészségét, testi
épségét veszélyezteti, az I. fokon eljáró bizottság döntését előzetesen végrehajthatónak
minősítheti, ami azt jelenti, hogy nincs halasztó hatálya és a fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
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215/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség 2010. november 10-i hatállyal – eddigi tevékenységük megköszönése és elismerése
mellett – megbízatásuk alól felmenti a Fegyelmi Bizottság elnökét, valamint tagjait, egyben 2010.
november 10-i hatállyal kinevezi dr. Retteghy István urat a Bizottság elnökévé, dr. Birinyi István, dr.
Duda Attila, dr. Kecskés Krisztián, Mógor Béla, dr. Némethi Zsolt, dr. Rába Zsolt és Tihanyi Tamási
urakat a Bizottság tagjává, öt év időtartamra.

216/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség 2010. november 10-i hatállyal – eddigi tevékenységük megköszönése és elismerése
mellett – megbízatásuk alól felmenti a - Igazolási és Átigazolási Bizottság elnökét, valamint tagjait,
egyben 2010. november 10-i hatállyal kinevezi dr. Bajáky Tamás urat a Bizottság elnökévé, dr. Bartha
Árpád, dr. Filiszár Tibor, dr. Nagy József és dr. Nagy Tamás urakat a Bizottság tagjává, öt év
időtartamra.

217/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség 2010. november 10-i hatállyal kinevezi Lisztes Krisztián urat a Játékos Bizottság
elnökévé, Böjte Attila, Kocsárdi Gergely, Koltai Tamás, Nyerges Krisztián, Pataj Zoltán és Végh Zoltán
urakat a Bizottság tagjává, öt év időtartamra.

218/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség 2010. november 10-i hatállyal – eddigi tevékenységük megköszönése és elismerése
mellett – megbízatásuk alól felmenti a Kisebbségi Bizottság elnökét, valamint tagjait, egyben 2010.
november 10-i hatállyal kinevezi Amrein Károly urat a Bizottság elnökévé, Gibril Deen, Kozma Imre,
Riskó Géza és Szénási József urakat a Bizottság tagjává, öt év időtartamra.

219/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség 2010. november 10-i hatállyal kinevezi dr. Mezey György urat a Szakmai, Utánpótlás és
Gyermek Labdarúgás Bizottság elnökévé, Bozsik Péter, dr. Füzi Ákos, Halmai Gábor, Herczeg
András, Illés Béla, Kovács Zoltán, Mészöly Géza és Szalai László urakat a Bizottság tagjává, öt év
időtartamra.
A Szakmai, Utánpótlás és Gyermek Labdarúgás Bizottság üléseire állandó meghívottként meg kell
hívni a Szövetség mindenkori Sportágfejlesztési Igazgatóját, illetve Szövetségi Kapitányát.

220/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség, egyetértőleg az NB I- es Sportszervezetek Bizottsága (férfi felnőtt nagypálya)
(továbbiakban: Bizottság) javaslatával, úgy döntött, hogy a Bizottság létszáma a jövőben megegyezik
a mindenkori férfi felnőtt nagypályás nemzeti első osztályú (NBI) bajnokságban résztvevő
sportszervezetek számával.
Az Elnökség 2010. november 10-i hatállyal – eddigi tevékenységük megköszönése és elismerése
mellett – megbízatásuk alól felmenti a Bizottság Elnökét, valamint tagjait, egyben 2010. november 10-i
hatállyal kinevezi George F. Hemingway urat a Bizottság Elnökévé, Árki Gábor urat, Balog Judit
úrhölgyet, Dézsi Attila, Domonyai László, Ferencz Gábor, Gerstl Alexander, Illés János, Klement
Tibor, Kóbor László, Nemes Ferenc, Rózsa Pál, Szima Gábor, Tassy Márk, Tolnai Sándor és Vancsa
Miklós urakat a Bizottság tagjává, öt év időtartamra.
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221/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség a Nyíregyháza Spartacus Kft. felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

222/2010. (11.10) számú Elnökségi határozat
Az Elnökség támogatja, hogy Edzőképzés Igazgatóként dr. Mezey György kerüljön kinevezésre, 2010.
november 22-i hatállyal. Az edzőképzés, illetve annak vezetője feletti szakmai felügyeletet az
Elnökség gyakorolja.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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