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Elnökségi határozatok
26/2011. (02.28.) számú határozat
Az Elnökség döntött az utánpótlási képzés támogatására szolgáló, a költségvetésből származó, kb.
1,8 mrd Ft elosztásának főbb pályázati feltételeiről az alábbiak szerint.
1.

A rendelkezésre álló forrás két pályázati kiírásban kerül elosztásra. A kiemelt pályázat nyertesei
nem részesülhetnek a normál pályázat alapján felosztandó keretből.

2.

A normál támogatási pályázat főbb feltételei:
Pályázhatnak: Labdarúgó egyesületek és/vagy utánpótlásképző intézmények (ill. az azt
üzemeltető alapítványok és nonprofit gazdasági társaságok)
Támogatás mértéke: minimum 10 m Ft, maximum 40 m Ft
Elnyerhető támogatások együttes összértéke: 544 m Ft
Támogatottak száma: maximum 25 pályázó.
Értékelés szempontja: Utánpótlás bajnokságokban való részvétel. Az összpontszám a
pályázónak a 2008/2009, a 2009/2010, és a 2010/2011-es bajnoki években regisztrált részvételei
alapján alakul ki. Az U15 kiemelt csoportban való részvétel minden bajnoki évben 20 pontot, U15
másodosztály 10 pontot, U19 kiemelt csoport 30 pontot, U19 másodosztály 10 pontot ér.
A támogatási keret a fenti pontszámok alapján, nyertesek száma ismeretében, arányosítással
kerül elosztásra.
A részvételi feltételeket a miniszteri végrehajtási rendelettel összhangban kell megállapítani.

3.

A kiemelt akadémiai támogatási pályázat főbb feltételei:
Pályázhatnak: Labdarúgó egyesületek és/vagy utánpótlásképző intézmények (ill. az azt
üzemeltető alapítványok és nonprofit gazdasági társaságok)
Támogatás mértéke: minimum 200 m Ft, maximum 270 m Ft.
Támogatási keret: 1.225.000.000 Ft
Támogatottak száma: maximum 5 pályázó
Értékelés szempontja alapvetően azonos az előző évben alkalmazott akadémiai minősítési
rendszer I. Alapkritériumok pontrendszerével.
A tényleges támogatási összeg az akadémia utánpótlás labdarúgóinak létszáma alapján kerül
meghatározásra, az alábbi táblázat alapján:
Akadémia labdarúgóinak száma
/ fő /
0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
110 fölött

Támogatás összege
/ m Ft /
200
220
230
240
260
265
270

Amennyiben a nyertesek kiválasztása után, a tényleges létszámadatok ismeretében a fenti
táblázat alapján kiosztandó támogatások összege kevesebb vagy több mint a Támogatási keret,
akkor az eltérés arányosítással kerül felosztásra/elvonásra a nyertesek között.
4.

Az Elnökség felkéri az MLSZ központi hivatalát, hogy szakértő bevonásával készítsen szakmai
értékelést az akadémiák működési feltételeiről, szakmai színvonaláról, fizikai állapotáról, területi
hatóköréről. A szakértő mérje fel az akadémiák számára, elhelyezkedésére vonatkozó
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megalapozott szakmai igényeket, értékelje az akadémia- alapító szándékokat. Ezek ismeretében
az illetékes bizottságok részvételével készüljön javaslat az utánpótlásképzés támogatási
rendszer jövő évi követelmény- és értékelési rendszerére.
5.

Az Elnökség felkéri az MLSZ központi hivatalát a támogatások felhasználásának folyamatos
monitoringjára, negyedéves beszámolók bekérésére és folyamatos ellenőrzési rendszer külső
szakértő bevonásával történő működtetésére.

6.

Az Elnökség a 4.-5. pontok feladataira a teljes támogatási forrás 2%-át különíti el, amelynek a
felhasználásáról a minisztérium felé kell elszámolni.

7.

A 4. pont végrehajtásáról legkésőbb 2011. szeptember 20.-ig készüljön előterjesztés az Elnökség
számára.

27/2011. (02.28.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Puskás Stadionban rendezendő felnőtt „A” válogatott mérkőzésekre kiadható
térítésmentes VIP-jegyek és Tiszteletjegyek (TJ), valamint a kedvezményesen árusítható jegyek
számát és elosztási szabályait, az alábbiak szerint határozza meg:
1. A térítésmentes és kedvezményes jegyek alkalmazásának indoka és célja a magyar
labdarúgásért kifejtett sportszakmai teljesítmények, a társadalmi munkában végzett
tevékenységek és a kiemelkedő támogató, segítő hozzájárulások elismerése, a hagyomány,
tisztelet és reciprocitás elve szerint. További indok a FIFA és az UEFA előírásainak való
megfelelés, valamint figyelem felhívás a gyerekek és a rászorultak iránti gondoskodásra.
2. A jegyek kiadásánál be kell tartani és tartatni a mindenkori adójogszabályokat. Ennek
érdekében minden kiadott jegyre vonatkozóan előzetesen regisztrálni kell a felhasználót. A
jegy át nem ruházható.
3. Térítésmentesen a szponzori szerződésekben szereplő vállalásokon túl egy mérkőzésre
legfeljebb 420 db VIP-jegy, és legfeljebb 602 db Tiszteletjegy adható ki. VIP, Tiszteletjegy és
egyéb térítésmentes jegy (ETJ)
-

az UEFA szabályzataiban előírt személyeknek (VIP és TJ),
a MOB és a sporttal kapcsolatban álló kormányzati szervek vezetőinek (VIP és TJ),
az „A” válogatottban és annak felkészítésében résztvevő játékosoknak és
sportszakembereknek (VIP és TJ),
a nemzeti válogatottban legalább 50-szer szerepelt játékosoknak (VIP),
a korábban az MLSZ és a nemzeti válogatott élén dolgozó Elnököknek és Szövetségi
kapitányoknak (VIP),
az MLSZ-t aktuálisan irányító és felügyelő testületek tagjainak (VIP),
az MLSZ tulajdonosi körének (VIP és TJ),
az MLSZ tevékenységét társadalmi munkában támogató Bizottságok és megyei
társadalmi elnökségek tagjainak (VIP, TJ és ETJ),
az MLSZ szakmai felső vezetése tagjainak (VIP),
az MLSZ-csoport kiváló munkát végző főállású munkavállalóinak (ETJ)
az MLSZ-szel erre vonatkozó szerződéssel rendelkező szponzoroknak (VIP és TJ),
súlyos helyzetbe került rászorultaknak (ETJ)
valamint az MLSZ és a nemzeti válogatott imázsának, piaci értékének építésében
pozitívan közreműködő személyeknek (VIP és TJ)

adható.
4. Minden jogosult személy számára 1 darab jegy, az intézményi jogosultaknak a szerződésben
kikötött mennyiség, annak hiányában maximum 4 db/intézmény garantálható. További jegyek
a garantált igények kielégítése után fennmaradó készletből - a 3. pontban írt darabszámig –
adhatók, legfeljebb +1 db térítésmentesen vagy legfeljebb +3 db ellentételezéssel.
5. A 3-4. pontban szereplő jegyeken túlmenően a kereskedelmi forgalmazásban kedvezmény az
alábbiak szerint alkalmazható:
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-

-

-

A mérkőzésre a válogatottba benevezett játékosok és az őket felkészítő
sportszakemberek együttesen legfeljebb 250 darab jegyet vehetnek 50%-os áron,
iskolák, utánpótlás egyesületek, a megyei amatőr labdarúgás társadalmi aktivistái
összesen legfeljebb 1055 darab legolcsóbb kategóriájú jegyet vehetnek 50%-os áron,
maximum 50 darab/csoport korlátozással,
az a személy, aki az 1 darab Tiszteletjegye (TJ vagy ETJ) mellé szeretne kísérőjegyet
vásárolni, legfeljebb további 3 darab jegyet (egyet 50%-os áron) vásárolhat, de
legfeljebb 200 db jegy kerülhet ilyen módon kedvezményesen értékesítésre,
a kereslet növelése, gyorsabb eladás és egyéb, az értékesítés sikerét célzó
kedvezmény vagy promóció alkalmazásáról a Főtitkár egyedileg dönthet, legfeljebb
15%-os jegyenkénti árcsökkentés mellett.

6. Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt a jegykiadás részletes szabályainak megállapítására, a
2-5. pontokban foglaltak betartásával, minden esetben arra törekedve, hogy a méltányos
igények kielégítésre kerüljenek, a mérkőzések minél nagyobb nézettséget kaphassanak, és a
mérkőzésrendező MLSZ bevételi céljai is érvényesüljenek.
7. A fenti előírásoktól eseti jelleggel csak az Elnökség vagy az Elnök döntése esetén lehet
eltérni.

28/2011. (02.28.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség a nemzeti első osztályú bajnokságra (NBI) és az UEFA versenyeire
vonatkozó „MLSZ (UEFA/NBI) Klublicenc Szabályzat”-ot elfogadja, mely szabályzat jelen határozat
mellékletét képezi.
Jelen határozat 2011. március 01-jén lép hatályba.
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Versenybizottsági határozatok
19/2011. (02.10.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoportjának 16-30. forduló bajnoki mérkőzéseit a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)
20/2011. (02.10.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2010-2011. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-13 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoportjának 16-30. forduló bajnoki mérkőzéseit a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)
21/2011. (02.16.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. február 16-án (szerda) 12.45 órára kisorsolt Szombathelyi
Haladás Kft. – FTC Labdarúgó Zrt. Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új
helyszíne és kezdési időpontja: Szombathelyi Illés Akadémia Műfüves pálya (9700 Szombathely,
Ernuszt Kelemen u. 1.) 2011. február 16. (szerda) 12.45 óra
22/2011. (02.17.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. február 19-én ( szombat ) 15.00 órára kisorsolt Győri ETO FC
Kft. – Szombathelyi Haladás Kft. Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne
és kezdési időpontja: Győri ETO Park Műfüves pálya (9027 Győr, Nagysándor J. u. 31.)
2011. február 19. (szombat) 15.00 óra
23/2011. (02.17.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. február 19-én ( szombat ) 14.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. –
Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és
kezdési időpontja: Debreceni EAC Sporttelep (4032 Debrecen, Dóczy József u. 9-11.)
2011. február 19. (szombat) 14.00 óra
24/2011. (02.17.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. február 19-én (szombat) 13.00 órára kisorsolt ZTE FC Zrt. – BFC
Siófok Kft. Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Zalaegerszegi Városi Stadion Műfüves pálya (8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. )
2011. február 19. (szombat) 13.00 óra
25/2011. (02.17.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. február 23-án (szerda) 13.00 órára kisorsolt Kecskeméti TE
Labdarúgó Kft. – DVSC FSZ Zrt. Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
kezdési időpontja: 2011. február 22. (kedd) 13.45 óra
26/2011. (02.18.)
Az MLSZ Versenybizottsága, a 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”C” csoportjának 16-30. forduló bajnoki mérkőzései, a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)
27/2011. (02.18.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”D” csoportjának őszi szezonjából elhalasztott illetve a 16-30.
forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)
28/2011. (02.21.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. február 23-án (szerda) 13.00 órára kisorsolt Paksi FC Kft. –
Fehérvár FC Kft. Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2011. február 23. (szerda) 18.00 óra
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29/2011.) (02.21.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. február 23-án (szerda) 13.00 órára kisorsolt BFC Siófok Kft. –
ZTE FC Zrt. Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját és helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne
és kezdési időpontja: Siófoki Műfüves pálya (8600 Siófok, Csárdaréti út)
2011. február 22. (kedd) 13.00 óra
30/2011. (02.21.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. február 23-án (szerda) 13.00 órára kisorsolt Szombathelyi
Haladás Kft. – Győri ETO FC Kft. Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját és helyszínét módosítja. A
mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Szombathelyi Illés Akadémia Műfüves pálya
(9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1.) 2011. február 22. (kedd) 14.30 óra
31/2011. (02.24.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoportjának 15-28. forduló bajnoki mérkőzéseit a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)
32/2011. (02.24.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak- Keleti csoportjának 14-26. forduló bajnoki mérkőzéseit a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)
33/2011. (02.24.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. február 28-án (hétfő) 17.00 órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. –
Honvéd FC Kft. NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2011. március 23. (szerda) 18.00 óra
34/2011. (02.24.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. március 5-én (szombat) 14.30 órára kisorsolt Budaörsi SC –
Győri ETO FC Kft. NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport
bajnoki mérkőzés kisorsolt helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Budaörsi SC Sporttelep Műfüves pálya (2040 Budaörs, Árok u. 1-3.)
2011. március 5. (szombat) 14.30 óra
35/2011. (02.24.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél- Nyugati csoportjának 16-30. forduló bajnoki mérkőzéseit a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)
36/2011. (02.24.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél- Keleti csoportjának őszi szezonjából elhalasztott illetve a 16-30.
forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)
37/2011. (02.24.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak- Nyugati csoportjának őszi szezonjából elhalasztott illetve a
16-30. forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)
38/2011. (02.24.)
Az MLSZ versenybizottsága a 2010-2011. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-13 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak- Nyugati csoportjának 14-26. forduló bajnoki mérkőzéseit a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)
39/2011. (02.25.)
Az MLSZ Versenybizottsága hozzájárul a 2011. február 26-án (szombat) 13.00 órára kisorsolt
Szolnoki-MÁV FC – Lombard Pápa Termál FC NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnoki mérkőzés elhalasztásához.
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40/2011. (02.25.)
Az MLSZ Versenybizottsága hozzájárul a 2011. február 26-án (szombat) 15.00 órára kisorsolt DVSCTEVA – Paksi FC NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnoki mérkőzés
elhalasztásához.
41/2011. (02.25.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. február 26-án (szombat) 16.00 órára kisorsolt MTK Budapest Zrt.
– Honvéd FC Kft. NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2011. február 26. (szombat) 15.00 óra
42/2011. (03.01.)
A 2010-2011. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-13 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél- Keleti csoportjának 14-26. forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki:
(mellékletként csatolva)
43/2011. (03.01.)
A 2010-2011. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-13 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél- Nyugati csoportjának őszi szezonjából elhalasztott illetve a 14-26. forduló bajnoki mérkőzéseit a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki: (mellékletként csatolva)

Az 5/2011. számú Hivatalos Értesítőt jóváhagyom.

dr. Vági Márton sk.
Főtitkár
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