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Elnökségi határozatok
294/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Elsőfokú Licencadó Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
295/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fellebbviteli Licencadó Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
296/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a játékvezetők elleni agresszív viselkedés és a sport huliganizmus megfékezésére az alábbi határozatot
hozta:
A jövőben bármilyen osztályú mérkőzésen, amennyiben tettleges támadás szenvedő alanya a játékvezető, akkor az MLSZ és
területi igazgatósága – a törvényi feltételek fennállása esetén - haladéktalanul büntető feljelentést tesz, és fegyelmi eljárást
kezdeményez az elkövető ellen.
297/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
298/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
299/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a




















Baranya megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Bács-Kiskun megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Békés megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Budapesti Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Csongrád megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Fejér megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Győr-Moson-Sopron megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Hajdú Bihar megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Heves megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fegyelmi Bizottság elnökének,
Komárom-Esztergom megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Nógrád megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Pest megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Tolna megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Vas megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Veszprém megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének,
Zala megyei Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság elnökének

beszámolóját elfogadta.
300/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a





Bács-Kiskun Megye Társadalmi Elnökség elnökének,
Baranya Megye Társadalmi Elnökség elnökének,
Békés Megye Társadalmi Elnökség elnökének,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Társadalmi Elnökség elnökének,

beszámolóját elfogadta.
301/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az NB III-as amatőr válogatottak tornája 2011-2012. évi versenykiírását elfogadja.
302/2011. (10.04) számú határozat
Az Elnökség az akadémiai és utánpótlás pályázatokról szóló 2011. II. negyedéves előrehaladási jelentésről szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
303/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2011. október 1-i hatállyal kinevezi Domokos János, ifj. dr. Gábor László és dr. Jakabovits Péter urakat
az MLSZ Fegyelmi Bizottság tagjainak, öt év időtartamra.
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304/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2011. október 01.-i hatállyal kinevezte Fábián Mihály és dr. Varga Zsolt urakat a Magyar Labdarúgó
Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Játékvezetői Bizottság tagjainak, öt év időtartamra.
305/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége tudomásul veszi Pákh Csaba Bizottsági tagságról történő lemondását és egyben 2011. október 04.-i
hatállyal kinevezi Kaibás Dezső urat a Veszprém megyei Játékvezetői Bizottság tagjává, öt év időtartalomra.
306/2011. (10.04) számú határozat
Az Elnökség 2011. október 4-i hatállyal kinevezte a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megye Társadalmi Elnökségének
Tagjait öt éves időtartamra az alábbi szerint:
Tagok:

dr. Bársony Farkas, Bukodi Károly, Gyulai Szilveszter, Hahn Árpád, Koloszár Krisztán Ákos, Rózsavölgyi
Sándor, Suhajda Tamás

307/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2011. október 1-i hatállyal kinevezte Antal Péter és Nagy Antal urakat az MLSZ szövetségi ellenőrének.
308/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott sportfejlesztési programok
értékelés során alkalmazandó elszámolhatósági szabályokat az alábbiak szerint jóváhagyja:


















az utánpótlás nevelés költségeire fordítható, egy gyerekre jutó összeg maximális nagysága alapelvként 200.000 Ft/fő
évente, ide nem értve azokat az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezeteket, alapítványokat amelyek felnőtt
csapata az NB I és NB II osztályokban szerepel, illetve együttműködési megállapodás keretében ezen egyesületek
részére végez utánpótlás-nevelési tevékenységet. Ezeknél a jogosult szervezeteknél az egy gyerekre jutó elismerhető
éves utánpótlás-nevelési költség mértéke 200.000 – 1.000.000 Ft/fő a konkrét szakmai tartalom függvényében,
a létszám tekintetében az elbíráláskor versenyengedéllyel rendelkező - beleértve a Bozsik programban regisztrált
résztvevőket - gyermekek számát lehet figyelembe venni, maximum 20% létszámnövelési vállalással. Azaz egy 100
utánpótlás korú versenyengedéllyel rendelkező labdarúgót foglalkoztató sportszervezet maximálisan 24 millió forint
támogatást kaphat, de kizárólag abban az esetben, ha 20%-os létszámnövekedést vállal,
csak olyan labdarúgók után igényelhető támogatás, akik bajnokságban induláshoz szükséges minimális létszámot
elérnek az adott korosztályban, azaz pl. öt U17-es korosztályú játékosra nem ítélhető meg támogatás, hiszen a
sportszervezet nem képes csapatot kiállítani az adott korosztályban,
korábban is sportcélra működtetett ingatlan vásárlása, megszerzése nem támogatandó, hiszen ezzel nem növeljük az
ország területén használható sportcélú objektumok számát,
korábban nem sportcélra használt ingatlan (pl. telek) vásárlása, megszerzése kizárólag abban az esetben
támogatandó, ha más módon nem biztosítható a sportszakmai célok elérése,
tárgyi eszköz beruházás esetén, önrész tekintetében újonnan alapított és a sportszervezet részére térítésmentesen,
vagy piaci ár alatt átadott vagyonkezelői jog nem vehető figyelembe,
füves és műfüves nagypálya, valamint műfüves kispálya, öltöző létesítésének költségéből kizárólag az MLSZ műszaki
szakértője által megállapított standardoknak megfelelő, az előterjesztés 2. számú táblázatának szerinti összegek
fogadhatóak el, az ezt meghaladó összegű költségek csak önerőből finanszírozhatóak,
labdarúgáshoz közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköznek a következő objektumokat, berendezéseket tekintjük: pálya és
tartozékai (világítás, kapu, labdafogó háló, palánk, kerítés), valamint öltöző, lelátó,, konditerem, gyúrószoba, továbbá
sportfelszerelés, labda, bója, hordozható számítógép, sérülés-prevenciós és rehabilitációt segítő orvosi eszközök,
labdarúgók szállítását szolgáló autóbusz, mosó- és szárítógép, fűnyíró berendezések. Nem tekintjük ilyen eszköznek a
következőket: kollégium, ebédlő, irodahelyiségek, szórakozást szolgáló közösségi helységek, uszoda, szauna,
wellness részleg, a pályázó számára hosszabb távon megtérülő, megújuló energiát használó beruházások, belső és
közúti közlekedési útvonalak, parkoló, számítógépen kívüli egyéb műszaki, híradástechnikai eszközök (TV, projektor,
DVD, hangfal, egyéb szórakoztató elektronika),
felnőtt csapat által használt stadion (pálya és kapcsolódó létesítmények) beruházására, felújítására, bővítésére,
centerpálya korszerűsítésére nem ítélhető meg támogatás,
kizárólag utánpótlás csapatok által használt stadion esetében megítélhető támogatás, azonban lelátó építése,
felújítása tekintetében maximálisan 300 néző befogadására alkalmas lelátó támogatható, vagy az ennél nagyobb
befogadóképességűre tervezett lelátó esetében a költségvetés arányos része támogatható,
sportcsarnok létesítése csak olyan mértékig támogatandó, amely a labdarúgók edzésmunkáját közvetlenül segíti,
költségtakarékossági szempontokat figyelembe vesz, vagyis tartalma a játéktéren felül öltöző, fürdő, mosdó és
minimális férőhelyes lelátó,
a bemutatott tárgyi eszköz beruházások nagyságrendje és a labdarúgók létszámának, összetételének összhangja
megvalósul, azaz a költségtakarékosság figyelembe vétele mellett, csak a labdarúgók létszámával arányos,
hatékonyan kihasználható, színvonalas edzésmunkát, mérkőzések megrendezésére szolgáló és szállítást biztosító
eszközök beszerzése, felújítása támogatandó,
a beruházások vizsgálata során kiemelt figyelmet kell fordítani a földrajzi, demográfiai elhelyezkedésre, a Bozsik
program során, alközpontnak kijelölt településeken támogatandó elsősorban a nagyobb beruházások megvalósítási
szándéka, a település és vonzáskörzete demográfiai jellemzőihez viszonyítottan aránytalanul nagy értékű beruházás
nem támogatandó.
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egyes kiadási jogcímekre meghatározott elszámolható költségek felső határa

1
2
3
4
5
6
7
8

Tétel
1
utánpótlás neveléssel kapcsolatos költségek
Élőfüves nagypálya létesítése (új!)
Élőfüves nagypálya teljes fűcsere
2
Grund méretű (12*24m) műfüves focipálya
2
20*40 méteres műfüves sportpálya
2
Többfunkciós műfüves sportpálya (30*40m)
2
105*68 méteres műfüves nagypálya
Öltözőépítés (tégla)

Bruttó elszámolható költség
200.000 Ft/év/játékos
57.800.000 Ft
21.400.000 Ft
5.900.000 Ft
14.800.000 Ft
20.500.000 Ft
105.100.000 Ft
2
200.000 Ft/m

Az MLSZ Elnöksége felkéri az MLSZ Főtitkárát, hogy
a) a hiánypótlási végzések és a határozati javaslatok összeállítása során biztosítsa a fenti elszámolhatósági szabályok
egységes alkalmazását;
b) azon sportfejlesztési programok esetében, amelyeknél a döntést az Elnökség a 236/2011. (08.30.) számú
határozatával saját hatáskörbe vonta, a hiánypótlások teljesítését követően, az elnökség részére külön
előterjesztésben, programonként mutassa be a határozati javaslatokat, külön kiemelve az elszámolhatósági
szabályoktól való esetleges eltéréséket;
Az elszámolhatósági szabályoktól csak indokolt esetben, az MLSZ Elnökség által hozott egyedi döntés alapján, illetve – a
jelenértéken legalább 500 millió forint értékű sportfejlesztési program esetén - a sportpolitikáért felelős és az adópolitikáért
felelős miniszter egybehangzó álláspontja, továbbá – a két miniszter eltérő véleménye esetén – a Kormány döntése alapján
lehet.
309/2011. (10.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége nem járul hozzá, a Szolnoki MÁV Utánpótlás Kft. kérelmének elfogadásához, a 2011-2012. évi II. osztályú
fiú U-15, U-13 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírás 16 A) pontjában meghatározott feltételek alóli
felmentés tárgyában.

1
2

Ide nem értve az akadémiákat, a hivatásos sportszervezeteket és az önálló, kiemelt utánpótlás-centrumokat
világítás és palánk nélkül
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Versenybizottsági határozatok
355/2011. (10.07) számú határozat
A 2011. október 8-án ( szombat ) 15.00 órára kisorsolt Egri FC FK Kft. – Újpest FC Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzést elhalasztja. A mérkőzés új kezdési időpontját az
MLSZ Versenybizottsága fogja kitűzni.
356/2011. (10.10) számú határozat
A 2011. október 23-án ( vasárnap ) 14.30 órára kisorsolt Fehérvár FC Kft. – Budaörsi SC Ness Hungary NB II. osztályú Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
kezdési időpontja:
2011. október 22. ( szombat ) 14.30 óra
357/2011. (10.10) számú határozat
A 2011. október 23-án ( vasárnap ) 14.30 órára kisorsolt BKV Előre SC – Győri ETO FC Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
kezdési időpontja:
2011. október 22. ( szombat ) 14.30 óra
358/2011. (10.12) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága 2011. október 29. (szombat) 14.30 órára kisorsolt SVSE-GYSEV-Goldschmidt – DunaújvárosPálhalma ASE Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját és helyszínét módosítja.
A mérkőzés új kezdési időpontja: 2011. október 29. (szombat) 17.00 óra
A mérkőzés új helyszíne: Soproni Városi Stadion, 9400 Sopron, Káposztás u. 4.
359/2011. (10.12) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága 355/2011. számú határozatával elhalasztott Egri FC Kft. – Újpest FC Kft. Ness Hungary NB II.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját az alábbi időpontra
tűzi ki: 2011. november 2. (szerda) 13.30 óra
360/2011. (10.14) számú határozat
A 2011. október 23-án ( vasárnap ) 14.30 órára kisorsolt Paksi FC Kft. – Veszprémi FC P2 Sport Kft. Ness Hungary NB II.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A
mérkőzés új kezdési időpontja:
2011. október 22. ( szombat ) 14.30 óra
361/2011. (10.14) számú határozat
A 2011. október 22-én ( szombat ) 14.30 órára kisorsolt Egri FC Kft. – Honvéd 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. október 23. ( vasárnap ) 14.30 óra
362/2011. (10.14) számú határozat
A 2011. október 8-án ( szombat ) 15.00 óráról elhalasztott Orosháza FC FK Kft. – Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzését a következő időpontra
jelöli ki: 2011. október 26. ( szerda ) 14.30 óra
N-049/2011-2012 (10.10) számú határozat
A VB az MLSZ Versenyszabályzata 57.§.(2) bekezdése alapján a mérkőzések elmaradásában megállapította a Békéscsabai
NLSC vétkességét, és a VB a határozat jogerőre emelkedése után az iratok egyidejű megküldésével átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak.
N-050/2011-2012 (10.13) számú határozat
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2011. október 15.- re kiírt Nyírség NSC – FTC leány
U17 - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez.
Az új időpont: 2011. november 2. (szerda) 13:00
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N-051/2011-2012 (10.13) számú határozat
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2011. október 16.- ra kiírt Győri ETO – Astra Hungary
FC leány U17 - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez. Az új időpont: 2011. november 3. (csütörtök) 12:00
N-052/2011-2012 (10.10) számú határozat
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2011. október 22.- re kiírt Hegyvidék SE – Dorogi SE
női NB.II - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez.
Az új időpont: 2011. október 23. (vasárnap) 11:00
F-84/2011-2012.(10.11) számú határozat
A Versenybizottság az Alba-Vesta SE, a Szombathelyi Egyetemi SE, a Tatabányai Kalafa NLSE és a Fészek csempebolt NFK
női felnőtt futsal NB II-es sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a női felnőtt futsal NB II Nyugati csoportjában 2011.
október 8-ra kiírt mini-torna új időpontban történő megrendezéséhez.
A bizottság az Alba-Vesta SE sportszervezetet a Szabályzatokhoz Kapcsolódó Díjfizetési Rend 12. B) 4) c) pontja alapján
10.000.- Ft. + ÁFA mérkőzés időpont módosításakor fizetendő eljárási költségtérítés befizetésére kötelezi. A mini-torna új
kezdési időpontja:
2011. október 29. (szombat) 11:00 óra
F-85/2011-2012.(10.12) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága az MLSZ Versenyszabályzat 64 § (7) b.) bekezdése alapján megállapítja, hogy az ETO Futsal
Club jóhiszeműen járt el, hamis adatot nem közölt, az igazoló szervet nem tévesztette meg.
Az MLSZ Versenybizottsága megállapítja továbbá, hogy az átigazolások végrehajtásában a szövetség dolgozója
adminisztrációs hibát követett el.
Az MLSZ Versenybizottsága végezetül megállapítja, hogy az ETO Futsal Club megsértette az MLSZ NYIÁSZ 9 § és 1. számú
mellékletében foglalt rendelkezéseket, és iratokat hivatalból megküldi a Fegyelmi Bizottságnak.
F-86/2011-2012.(10.13) számú határozat
A Versenybizottság a 2011. szeptember 25-re kiírt Budapest Police SE – XII. ker. Hegyvidék SE, a XII. ker. Hegyvidék SE –
Rubeola FC Csömör és a XII. ker. Hegyvidék SE – Obsitos SE női NB II-es futsal bajnoki mérkőzések lemondását a XII. kerületi
Önkormányzat Hegyvidék SE spoprtszervezet részéről nem veszi tudomásul, így az, a mérkőzést lemondó csapat hibájából ki
nem állásnak minősül. A bizottság egyúttal a mérkőzés elmaradásában megállapítja a XII. kerületi Önkormányzat Hegyvidék SE
versenyügyi felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
F-87/2011-2012.(10.13) számú határozat
A Versenybizottság a 2011. október 5-re kiírt Érdi ASC – Colorspectrum Aramis férfi Futsal Magyar Kupa mérkőzés lemondását
az Asterix SC sportszervezet részéről nem veszi tudomásul, így az, a mérkőzést lemondó csapat hibájából ki nem állásnak
minősül. A bizottság egyúttal a mérkőzés elmaradásában megállapítja az Asterix SC versenyügyi felelősségét és az iratok
egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
MK-031/2011-2012. (10.10.) számú határozat
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2011. október 26-ra kiírt
Békéscsaba 1912 Előre SE – Vasas-Híd Magyar Kupa mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új
időpontja: 2011. október 25. (kedd) 17:00 óra
MK-032/2011-2012. (10.10.) számú határozat
A Szolnoki MÁV FC – FTC Magyar Kupa mérkőzés időpontja: 2011. október 26. (szerda) 14:00 óra
MK-033/2011-2012. (10.10.) számú határozat
A SPORTM Kupa négy résztvevője:
-

Jánossomorja SE,
Töltéstava SE,
Kentaur Sprint ASC,
Bólyi SE.

MK-034/2011-2012. (10.11.) számú határozat
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2011. október 26-ra kiírt
Jánossomorja SE – Győri ETO FC Magyar Kupa mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2011. október 25. (kedd) 14:00 óra
Budapest, 2011. október 19.
dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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