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HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

Az MLSZ Elnökségének határozatai
1/2011. (01.10) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a
2011. január 11-én
Gyöngyösön megrendezésre kerülő Magyarország-Finnország férfi felnőtt futsal válogatott mérkőzés
televíziós közvetítése tárgyában a Magyar Labdarúgó Szövetség a SportTV-vel szerződést kössön oly
módon, hogy a közvetítés televíziós megjelenését barter szerződés keretében biztosítja.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a 2010-2011-es
Férfi Felnőtt Futsal Első Osztályú Bajnokság (NBI) tavaszi szezonjának és a 2011-2012-es Férfi
Felnőtt Futsal Első Osztályú Bajnokság (NBI) őszi szezonjának közvetítési joga értékesítésére
vonatkozóan a Magyar Labdarúgó Szövetség képviseletében tárgyalásokat folytasson, és kidolgozza
a közvetítések megvalósítására vonatkozó pénzügyi és jogi konstrukciót.
2/2011. (01.19) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2011. január 21-i hatállyal az 58/2009.(04.16.) számú
Elnökségi határozattal elfogadott és a 125/2009. (06.25.), valamint a 67/2010. (04.14.) számú
Elnökségi határozatokkal módosított Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot (NYIÁSZ) az
alábbiak szerint módosítja:
1. A NYIÁSZ 4. § (4) bekezdésének második mondata hatályát veszti, helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A sportszerződést, annak mellékleteit, esetleges módosítását és a jelen szabályzat 7. sz.
melléklete szerinti nyilatkozatnak a géppel illetve nyomtatott nagybetűkkel kitöltött és
cégszerűen aláírt példányait a sportszervezet képviselőjének, a keltezéstől számított öt napon
belül, három eredeti példányban, személyesen, vagy postai úton – igazolhatóan – kell leadnia
a bajnokságot szervező MLSZ-nek, NB III-as Versenyrendezési bizottságnak vagy területi
LSZ-nek.”
2. A NYIÁSZ 5. § (7) bekezdésének első mondata hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A sportszervezet képviselőjének, a keltezéstől számított öt napon belül, négy (MLSZ
Gazdasági osztálya, MLSZ Versenybizottsága, sportszervezet, labdarúgó) eredeti
példányban, személyesen vagy postai úton –igazolhatóan – kell leadnia az MLSZ-nek a
hivatásos labdarúgóval kötött szerződést, annak mellékleteit, illetve a szerződés módosítását,
valamint a jelen szabályzat 7. sz. melléklete szerinti nyilatkozatnak a géppel illetve nyomtatott
nagybetűkkel kitöltött és cégszerűen aláírt példányait.”

3. A NYIÁSZ kiegészül a következő 7. sz. melléklettel:
„NYILATKOZAT
Alulírott_________________________ a _________________________ Sportszervezet
Ügyvezető igazgatója kijelentem, hogy a sportszervezet által a Magyar Labdarúgó
Szövetségnek leadott a regisztrációs tevékenységének ellátásához szükséges mellékelt
szerződés, a vonatkozó jogszabályoknak, az MLSZ hatályos Versenykiírásában foglaltaknak
teljes körűen megfelelnek.
Kijelentem, hogy a sportszervezet által mellékletként leadott szerződéseket valamint jelen
nyilatkozatot a képviseleti jogosultsággal rendelkező vezető írta alá.
Kijelentem, hogy a fent említett szerződés(ek) tartalma megfelel a valóságnak és sem a
sportszervezet sem a labdarúgó nem téveszti meg a Magyar Labdarúgó Szövetséget akár
hamis adatok közlésével, akár adatok, tények eltitkolásával, vagy bármilyen egyéb módon.
Kijelentem, hogy a sportszervezet és a labdarúgó(k) között más – az MLSZ részére le nem
adott – szerződés és egyéb irat nincs érvényben.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a
valóságnak, úgy ez sportfegyelmi, büntető, valamint polgári jogi eljárást alapozhat meg
ellenem, illetve az általam képviselt szervezet ellen.
Játékos/alkalmazott neve:
Játékos esetén azonosító száma:
Állampolgársága:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Státusza (amatőr/profi):
Szerződés típusa (aláhúzással jelezze):

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

• 1. munkaszerződés
amatőr szerződés

munkaszerződés
megbízási szerződés

• új szerződés
Szerződés időtartama (-tól, -ig):

szerződésmódosítás
______________________________

Juttatások:

_______________________
dátum

P.H.

_______________________”
cégszerű aláírás, pecsét

Határozat melléklete, Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Az MLSZ Fellebbviteli Bizottságának határozata

02/2011. (01.31) számú FvB határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2011. január 31. napján megtartott
tanácsülésen, figyelemmel az MLSZ Elnöksége 21/2009. számú határozatával elfogadott és a
119/2009. (06.25) számú, 68/2010. (04.14) számú és a 214/2010. (11.10) számú határozatával
módosított Fegyelmi Szabályzatra meghozta a következő határozatot.
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága I-77/2010-11. számú (3992/2010. iktatószámú levélben kiküldött)
határozatával szembeni fellebbezési eljárásban a Fegyelmi Bizottság határozatát helyben hagyja,
azzal, hogy a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft sportszervezetnek a Personal Best Bt-vel szemben
fennálló 4.290.000,- Ft összegű tartozását a határozat közlésétől számított 15 napon belül kell a
Personal Best részére megfizetni.
Jelen határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
Az eredménytelen fellebbezés díját a Bizottság visszatartja.
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