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Elnökségi határozatok
29/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség a Felnőttképzési Intézet Edzőképző Központja vezetőjének szóbeli tájékoztatóját az
edzőképzés megújításával kapcsolatos tervekről jóváhagyólag tudomásul vette.
30/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség 2011. március 17-i hatállyal elfogadja, hogy az 58/2009.(04.16.) számú elnökségi
határozattal jóváhagyott és a 125/2009. (06.25.), valamint a 67/2010. (04.14.) és 2/2011 (01.10.)
számú elnökségi határozatokkal módosított Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot
(NYIÁSZ) az alábbiak szerint módosul:
1. A NYIÁSZ 1. számú melléklet „Az igazoló szerv feladatai igazoláskor” című fejezetének első
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az igazoló szervnek az IGAZOLÓ LAP és ADATLAP / VERSENYENGEDÉLY KÉRELEM
benyújtásakor ellenőrizni kell az IGAZOLÓ LAP-ra felvezetett adatok meglétét, valódiságát és
helyességét:
magyar állampolgár esetén érvényes személyi igazolvány, útlevél, vagy születési anyakönyvi
kivonat, vagy érvényes diákigazolvány és a lakcímkártya alapján, nem magyar állampolgár
esetén érvényes útlevél, érvényes tartózkodási és munkavállalási engedély, MLSZ által
kiadott érvényes nemzetközi játékengedély alapján. A tartózkodási engedély kérelmezésétől
számított 60 napos ügyintézésig ideiglenes VERSENYENGEDÉLY- t ad ki az MLSZ.
Magyar állampolgár igazolásakor az igazoló szerv részére csatolni kell kitöltve és a labdarúgó,
valamint kiskorú esetén törvényes képviselő által aláírva a jelen szabályzat 8. számú mellékletében
szereplő nyilatkozatot is.
2. A NYIÁSZ kiegészül a következő 8. sz. melléklettel:
8. sz. melléklet
NYILATKOZAT
magyar állampolgár MLSZ-nél történő első igazolásához
Alulírott …………………………………………………………………………………………
születési hely, idő: …………………………………………………………………………….
lakcím:……………………………………………………………………………………….....
szám alatti lakos kijelentem, hogy a magyar állampolgárságon kívül
a.)
más ország állampolgárságával nem rendelkezem
b.)

másik ország állampolgára is vagyok
ország megnevezése:………………………………………………
Kijelentem továbbá, hogy Magyarországon kívül, másik országban labdarúgás szakágban igazolással
a.) nem rendelkezem
b.)

rendelkezem

ország és sportszervezet megnevezése:………………………………
Kijelentem továbbá, hogy Magyarországon kívül, másik országban futsal szakágban igazolással
a.) nem rendelkezem
b.)

rendelkezem
ország és sportszervezet megnevezése:………………………………

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelőek, továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti adatok
valótlansága bebizonyosodik, úgy ellenem és az engem szerepeltető sportszervezet ellen az MLSZ, vagy annak illetékes
szerve fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
………………………….., 201……………………….
……………………………….
labdarúgó aláírása

……………………………………….
labdarúgó törvényes
képviselőjének aláírása

Kitöltési útmutató:
- válaszadáskor a megfelelő választ aláhúzással kell jelölni;
- bármely b.) válasz megjelölése esetén az igazoló lapot és jelen nyilatkozatot az MLSZ illetékes megyei igazgatósága köteles
továbbítani az MLSZ Versenyszervezési Osztályára
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31/2011. (03.17) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetsége Elnöksége a szövetség által kiírt utánpótlás-nevelési pályázatokra
az alábbi határozatot hozta:
a) A kiemelt szintű utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására elkülönített keretből
(„kiemelt pályázat”), az alábbi pályázó szervezetek részére ítél meg támogatást
Sorszám

Megítélt támogatás
összege (mFt)

Pályázó neve

1 Győri ETO FC Kft.

255

2 Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

255

3 Illés Sport Alapítvány

255

4 Honvéd FC Kft. (Magyar Futball Akadémia)

250

5 MTK Budapest Zrt.

200

b) Az egyéb (nem kiemelt szintű) utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására elkülönített
keretből („normál pályázat”) az alábbi pályázó szervezetek részére ítél meg támogatást
Sorszám

Megítélt támogatás
összege (mFt)

Pályázó neve

1 Fehérvár FC Kft.

38

2 Nyírsuli Nonprofit Kft.

38

3 Újpesti TE

38

4 Békéscsabai Utánpótlás-nevelő FC

38

5 FTC Labdarúgó Zrt.

38

6 Debreceni Labdarúgó Akadémia

38

7 Kecskeméti TE Labdarúgó Kft.

38

8 ZTE FC Zrt.

38

9 Vasas Utánpótlás Labdarúgó Kft

38

10 PMFC-Sport Kft.

38

11 Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc LA

38

12 Sport Club Sopron

27

13 Vác Város Labdarúgó SE

26

14 Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör

26

15 Tatabánya Alapítvány Sportkör

26

16 REAC Sport Kft.

26

c) Felhatalmazza az MLSZ Központi Hivatalát, hogy a támogatási döntést hozza
nyilvánosságra és a nyertes pályázókkal a megítélt támogatási összegekre vonatkozóan
kösse meg a támogatási szerződéseket.
32/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség támogatja az Adidas kezdeményezését az ún. Avatar merchandising kooperációra, és
egyben felhatalmazza a Főtitkárt a szerződés megkötésére. A futamidő maximum 3 év, a bevétel
megoszlása az Adidas és az MLSZ között 50-50% lehet.
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33/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség összehívja az éves rendes Közgyűlést. A Közgyűlés időpontja: 2011. május 17. 11 óra.
A Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai és pénzügyi beszámoló (Alapszabály
16.§ (4) a) pont);
2. Felügyelő Bizottság jelentése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
egyszerűsített éves beszámolóról (Alapszabály 16.§ (4) e) pont), illetve az 1997. évi CLVI
törvény 19. § (3) szerinti közhasznúsági jelentésről;
3. Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
4. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló
(Alapszabály 16.§ (4) b) pont) elfogadása;
5. Az 1997. évi CLVI törvény 19. § (3) szerinti közhasznúsági jelentés (Alapszabály 16.§ (4) d
pont) elfogadása;
6. Az Elnökség soron következő évi szakmai és pénzügyi terve (Alapszabály 16.§ (4) c) pont)
elfogadása;
7. Könyvvizsgáló megválasztása
8. Alapszabály módosítása
9. Döntés a OLLÉ Programiroda Beruházási Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan az Alapszabály
17. § (1) j. pontja alapján.
10. Egyebek
34/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség megállapítja, hogy a 189/2010 (09.28) számú határozatában, 2010. október 1-i hatállyal
létrehozott ’Futsal fejlesztési ad-hoc bizottság’ nem készült el határidőre az előírt feladattal.
Figyelembe véve a vonatkozó határozatot, miszerint a Bizottság megbízatása 2010. december 31-ig
szólt, az Elnökség megállapítja, hogy ezen határidő lejárt, a Bizottság munkáját lezártnak, a
bizottságot megszűntnek tekinti.
35/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség tudomásul vette dr. Horányi Miklós úr lemondását az Etikai és Fair Play Bizottság
bizottsági tagságról.
36/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség a 2011 évi rendes éves Közgyűlésre a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökévé Esterházy
György urat, tagjaivá Bérczy Balázs és Illés János urakat javasolja megválasztani.
37/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség tudomásul vette Vancsa Miklós úr lemondását az NB I- es Sportszervezetek Bizottsága
(férfi felnőtt nagypálya) bizottsági tagságról.
Az Elnökség 2011. március 21-i hatállyal kinevezi Erdős László urat az NB I- es Sportszervezetek
Bizottsága (férfi felnőtt nagypálya) bizottsági tagjává.
38/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség a Balatonfüredi FC benyújtott felülvizsgálati kérelmének helyt adva, hatályon kívül
helyezi a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség Versenybizottságának 2/2010-2011 számú
határozatát, a Fellebbviteli Bizottság 12/2010, továbbá a Fegyelmi Bizottság 202/2010-2011 számú
határozatát és a Fellebbviteli Bizottság 21/2010 számú határozatát, az MLSZ Alapszabályának 22.§
(4) b) pontja és a Fegyelmi Szabályzat 74.§ és a Versenyszabályzat 124.§ alapján, és egyben
elrendeli új eljárás lefolytatását.
Továbbá utasítja a Fellebbviteli Bizottságot, hogy a 393/2010.06.08. számú fegyelmi határozat ellen
benyújtott fellebbezést bírálja el, és hozzon a szabályoknak megfelelő döntést.
39/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség, helyt adva a Jánoshidai SE felülvizsgálati kérelmének, hatályon kívül helyezi az NBIII
Alföld –csoport NBIII/VrB/3/2010-2011 számú határozatát, az Alapszabály 22.§ (4) b) pontja és a
Fegyelmi Szabályzat 74.§-a alapján, és egyben új eljárás lefolytatását rendeli el.
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40/2011. (03.17) számú határozat
Az MLSZ elnöksége megállapította, hogy az első alkalommal megrendezett „Labdarúgás fóruma” a
várakozáson felüli sikerrel zárult. Köszönetét fejezi ki az esemény szervezőinek, Balogh Gabriella,
Barabás Rita, Dinnyés Márton, Dömötör Fanni, Gróf Henrik, Kassai Lili, Pajor-Gyulai László, Pfeifer
Katalin, Schrankó Péter, Szabó László és Telegdy Attila hölgyeknek és uraknak.

41/2011. (03.17) számú határozat
Az Elnökség a Biztonsági Bizottság 2010 évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
42/2011. (03.17) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége javasolja a közgyűlésnek az Ollé Programiroda Beruházási Nonprofit Kft.
végelszámolással történő megszüntetését. Az MLSZ Elnöksége a közgyűlési határozat
megszületéséig felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása keretében
tegyen meg mindent az OLLÉ Programiroda Nonprofit Kft. működési költségeinek csökkentése és a
társaság felszámolásának elkerülése érdekében, ide értve a társaság esetleges tulajdonosi
finanszírozásának biztosítását is.
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Fellebbviteli Bizottsági határozat
03/2011. (03.10.)
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2011. március 10. 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:
A Fellebviteli Bizottság a Fegyelmi Bizottság IV-94/2010-11. számú határozatát
helybenhagyja
Jelen határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A fellebbezési díjat a Bizottság visszatartja.
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Versenybizottsági határozatok
68/2011 (03.09.)
A 2011. március 12-én (szombat) 18.00 órára kisorsolt PMFC-Sport Kft. – Gold-Sport Labdarúgó Kft.
Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2011. március 12. (szombat) 14.00 óra
69/2011 (03.10.)
A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a 2010-2011. évi Férfi Felnőtt Nagypályás Liga
Kupa Elődöntő mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki:
Elődöntő
1. mérkőzés

TV
DIGI
SPORT

Elődöntő
2. mérkőzés

Hazai

TV
DIGI
SPORT

Vendég
ZTE FC PAKSI FC

03.26. szombat 16.30

SZOMBATHELYI HALADÁS DVSC-TEVA
Hazai

Vendég

DVSC-TEVA SZOMBATHELYI HALADÁS
PAKSI FC ZTE FC

Kezdési időpont

03.27. vasárnap 17.30
Kezdési időpont
03.30. szerda 16.30
03.30. szerda 18.00

70/2011 (03.10.)
Az MLSZ Versenybizottsága nem járul hozzá, hogy Kovács Gergő labdarúgó (szül: 1998.09.11)
labdarúgó Szolnoki MÁV FC Kft. U12-es serdülő csapatában pályára lépjen.
71/2011 (03.10.)
Az MLSZ versenybizottsága a 2011. március 19-én (szombat) 18.00 órára kisorsolt Gyirmót FC –
Bajai SE Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport
bajnoki mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2011. március 19. (szombat) 15.00 óra
72/2011 (03.17.)
Az MLSZ Versenybizottsága a 2011. március 20-án (vasárnap) 15.00 órára kisorsolt MTK Budapest
Zrt. – KBSC FC Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2011. március 20. (vasárnap) 12.00 óra
73/2011 (03.17.)
A 2011. március 19-én (szombat) 15.00 órára kisorsolt Szigetszentmiklósi TK – Budaörsi SC Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki
mérkőzését elhalasztja. A mérkőzés új kezdési időpontját az MLSZ Versenybizottsága fogja kitűzni.
N-058/2010-2011 (03.16.)
A XII. Ker. Hegyvidék – Nagykutas NLSE leány U17 - es mérkőzéssel kapcsolatban a
Versenybizottság megállapította a Nagykutas NLSE versenyügyi felelősségét, így a 49.§. (2) pontja
alapján az iratok egyidejű megküldésével értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
N-059/2010-2011 (03.23.)
A Versenybizottság a 2011. március 23.-ra kiírt Viktória FC – FTC Női Magyar Kupamérkőzés
elmaradásával kapcsolatban megállapította a Belvárosi NLC (FTC) versenyügyi felelősségét és az
ügyet, az iratok egyidejű megküldésével átadja a Fegyelmi Bizottságnak.
N-060/2010-2011 (03.24.)
A Versenybizottság hozzájárul, a 2011. március 27.- re kiírt PMFC-SPORT KFT – MTK Hungária FC
leány U17 - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez. Az új időpont:
2011. május 22. (vasárnap) 11:00

7

N-061/2010-2011 (03.24.)
A Versenybizottság hozzájárul a 2011. március 26.- re kiírt Hegyvidék SE– Győri Dózsa leány U17 es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez. Az új időpont:
2011. március 30. (szerda) 13:00
N-062/2010-2011 (03.24.)
A Versenybizottság hozzájárul a 2011. március 27.- re kiírt UTE – Taksony SE leány U17 - es
mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez.
Az új időpont: 2011. április 11. (hétfő) 18:00

Az 7/2011. számú Hivatalos Értesítőt jóváhagyom.

dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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