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Elnökségi határozatok
356/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Amatőr Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
357/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Szakmai Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
358/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az NB I-es Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
359/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az NB II-es Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
360/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a


a Baranya megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Bács-Kiskun megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Békés megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Budapesti Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Csongrád megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Fejér megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Győr-Moson-Sopron megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Hajdú Bihar megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Heves megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Komárom-Esztergom megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Nógrád megyei Versenybizottság beszámolóját elfogadta.



a Pest megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Somogy megyei Játékvezetői Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Tolna megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Vas megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Veszprém megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



a Zala megyei Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.

361/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a


az NB III-as Alföldi csoport Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



az NB III-as Bakony csoport Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



az NB III-as Dráva csoport Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



az NB III-as Duna csoport Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



az NB III-as Mátra csoport Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.



az NB III-as Tisza csoport Versenybizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
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362/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a
 Heves Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének,


Komárom-Esztergom Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének



Nógrád Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját elfogadta.

363/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége - az NBI-es klubok részvételi szándékának hiánya miatt - a 2011-2012-es
bajnokság téli szünetében nem rendez teremlabdarúgó tornát.
364/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Díjfizetési Rend 9/A pontjának módosítását az alábbiak szerint:
9. Szerződésszegés eljárási költségtérítés
A)

A szerződésszegés miatti eljárás elvégzéséért a kérelem benyújtója eljárási
költségtérítést fizet az alábbiak szerint:
1. Sportszervezet kezdeményezése esetén az MLSZ-hez:
a) NB I-es sportszervezet
b) NB II-es sportszervezet
c) NB III-as Versenybizottságokhoz benyújtott kérelem
esetén
2. Sportszervezet kezdeményezése megyei (budapesti)
igazgatósághoz benyújtott kérelem esetén

200.000.- Ft + ÁFA
150.000.- Ft + ÁFA
100.000.- Ft + ÁFA
50.000.- Ft + ÁFA

3. Labdarúgó kezdeményezése esetén fizetendő eljárási költségtérítés összege az MLSZ-hez
való benyújtáskor:
a) hivatásos labdarúgó
b) amatőr sportszerződéses labdarúgó

200.000.- Ft + ÁFA
100.000.- Ft + ÁFA

c) U-19-es és alacsonyabb korosztályhoz tartozó
amatőr sportszerződéssel rendelkező labdarúgó

50.000.- Ft + ÁFA

4. Labdarúgó kezdeményezése esetén fizetendő eljárási költségtérítés összege a megyei
(budapesti) igazgatóságokhoz benyújtott kérelem esetén:
a) amatőr sportolói sportszerződéssel rendelkező
labdarúgó
50.000.- Ft + ÁFA
b) U-19-es és alacsonyabb korosztályhoz tartozó amatőr
sportszerződéssel rendelkező labdarúgó
25.000.- Ft +
ÁFA
B)

Az eljárás befejezésekor kérelmező, a kérelem elfogadása esetén a költségtérítés összegét
visszakapja, és azt az elmarasztalt félnek kell megfizetni.

C)

Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy indokolt esetben - külön kérelemre - a
Díjfizetési Rendben meghatározott összegektől legfeljebb 10.000.- Ft + ÁFA alsó értékhatárig
eltérjen.
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365/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 92/2011. (05.26.) számon elfogadott és 256/2011. (08.30.) számú határozattal
módosított Labdarúgás Versenyszabályzatot 2011. december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosította:
24.§
(10)
Ha a sportszervezet úgy ítéli meg, hogy az adott bajnoki osztályában működési formát vált –
egyesület gazdasági társaságot hoz létre, vagy abba belép, illetve gazdasági társaság helyett a
továbbiakban sportegyesületként működik a sportszervezet – akkor ezen szándékát az adott
bajnokság időszakában december 15-ig, vagy április 30-ig írásban köteles bejelenteni a bajnokságot
kiíró szövetség Versenybizottságának. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az egyesület
üzletrészt kíván vásárolni egy sportszervezetet működtető gazdasági társaságban.
A vizsgálatot a versenyügyi eljárás szabályai szerint kell lefolytatni. A működési formát váltott
sportszervezet labdarúgóit át kell igazolni az új sportszervezetbe a NYIÁSZ 11.§ (1) bekezdése
szerint. A bajnoki év közben működési formát váltott sportszervezet a nevezéskor leadott mérkőzés
helyszíneket (felnőtt és utánpótlás csapatokra vonatkozóan) nem változtathatja meg.
A működési formát váltott új sportszervezet jogutódja a bajnokságba benevezett régi
sportszervezetnek. Az MLSZ szabályzataiban meghatározott valamennyi fegyelmi-, igazolásiátigazolási- és versenybizottsági határozatokat magával viszi az új sportszervezetbe. Az MLSZ
Licenc Szabályzatában és a bajnoki-, kupa versenykiírásban meghatározottakat a jogutód
sportszervezet köteles teljesíteni.
Ha a sportszervezet két bajnokság között működési forma változással székhelyét, telephelyét, illetve
nevét megváltoztatja és a változás a sportszervezet indulási jogát érinti, a versenyrendszert kiíró
szövetség hivatalból vagy kérelemre megvizsgálja, hogy a változás az indulási joggal való
visszaélést megvalósító átruházására irányul-e.
366/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 93/2011. (05.26.) számon elfogadott és 256/2011. (08.30.) számon módosított
Futsal Versenyszabályzatot 2011. december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosította:
24.§
(10)
Ha a sportszervezet úgy ítéli meg, hogy az adott bajnoki osztályában működési formát vált –
egyesület gazdasági társaságot hoz létre, vagy abba belép, illetve gazdasági társaság helyett a
továbbiakban sportegyesületként működik a sportszervezet – akkor ezen szándékát az adott
bajnokság időszakában december 15-ig, vagy április 30-ig írásban köteles bejelenteni a bajnokságot
kiíró szövetség Versenybizottságának. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az egyesület
üzletrészt kíván vásárolni egy sportszervezetet működtető gazdasági társaságban.
A vizsgálatot a versenyügyi eljárás szabályai szerint kell lefolytatni. A működési formát váltott
sportszervezet labdarúgóit át kell igazolni az új sportszervezetbe a NYIÁSZ 11.§ (1) bekezdése
szerint. A bajnoki év közben működési formát váltott sportszervezet a nevezéskor leadott mérkőzés
helyszíneket (felnőtt és utánpótlás csapatokra vonatkozóan) nem változtathatja meg.
A működési formát váltott új sportszervezet jogutódja a bajnokságba benevezett régi
sportszervezetnek. Az MLSZ szabályzataiban meghatározott valamennyi fegyelmi-, igazolásiátigazolási- és versenybizottsági határozatokat magával viszi az új sportszervezetbe. Az MLSZ
Licenc Szabályzatában és a bajnoki-, kupa versenykiírásban meghatározottakat a jogutód
sportszervezet köteles teljesíteni.
Ha a sportszervezet két bajnokság között működési forma változással székhelyét, telephelyét, illetve
nevét megváltoztatja és a változás a sportszervezet indulási jogát érinti, a versenyrendszert kiíró
szövetség hivatalból vagy kérelemre megvizsgálja, hogy a változás az indulási joggal való
visszaélést megvalósító átruházására irányul-e.
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367/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 58/2009. (04.16.) számú határozattal elfogadott, a 125/2009. (06.25. ) és a
67/2010. (04.14.) számú, a 91/2011. (05.26.) számú határozattal módosított Nyilvántartási-, Igazolási
és Átigazolási Szabályzatot 2011. december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosította:
9.§
(3)
l)

amennyiben a kölcsönvevő sportszervezet a kölcsönadási időszak lejárta előtt működési
formát vált, úgy a kölcsönvett labdarúgó köteles a működési formát váltott új
sportszervezetben a kölcsönadási idő lejártáig játszani.
10.§

(3)

A labdarúgó a bajnoki év időtartama alatt legfeljebb három alkalommal igazolhat át és két
sportszervezetben léphet pályára hivatalos mérkőzésen, kivéve, ha a Futsal- Labdarúgás
Versenyszabályzata 24. § (10) bekezdése alapján a sportszervezet működési formát vált.
11.§

(2)

A bajnoki év időtartama alatt a labdarúgó három alkalommal igazolhat át és két
sportszervezetben léphet pályára hivatalos mérkőzésen – kivéve, ha a Futsal- Labdarúgás
Versenyszabályzata 24. § (10) bekezdése alapján a sportszervezet működési formát vált azzal, hogy átigazolásra kizárólag átigazolási időszakban kerülhet sor.

368/2011 (11.29.) számú határozat
Az Elnökség a megyei integráció egy éves tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta, egyben
elismerését fejezte ki az MLSZ központi hivatalának és a megyei igazgatóságok munkatársainak az
integráció érdekében kifejtett tevékenységéért.
369/2011 (11.29.) számú határozat
Az Elnökség elfogadta az OLLÉ Programiroda Nonprofit Kft. végelszámolásáról szóló tájékoztatót. Az
Elnökség felkérte az MLSZ Főtitkárát, hogy az Alapító képviseletében a végelszámolóval
együttműködve a további szükséges lépéseket tegye meg a végelszámolás mielőbbi lezárása
érdekében.

370/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Stadion Biztonsági Projekt előkészítésével kapcsolatban jóváhagyólag
tudomásul vette a Központi Hivatal által beterjesztett közbenső tájékoztatót és döntés előkészítő
beszámolót.
1. Az Elnökség létrehozta a Stadion Biztonsági Projekt közbeszerzési bíráló
bizottságát az alábbiak szerint:
Bizottság elnöke: Berzi Sándor
Bizottság tagjai. 3 fő az MLSZ képviseletében, valamint 1-1 fő a NEFMI, az ORFK
és a BMSK Zrt. részéről.
Az Elnökség meghatalmazza a Főtitkárt az MLSZ-t képviselő 3 tag kijelölésére,
valamint a külső szervezetek megkeresésére az 1-1 fő további tag kijelölése
érdekében.
2. Az Elnökség jóváhagyja a Stadion Biztonság Projekt közbeszerzésének részvételi felhívását
és felkéri az MLSZ Főtitkárát, hogy intézkedjen a felhívás megjelentetéséről.
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3. Az elnökség a stadionbiztonsági rendszerek ütemes kiépítése érdekében a 255/2011. (08.30.)
számú határozatában a stadionok sorrendjét tartalmazó döntését az alábbiak szerint
módosítja:

Sorrend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.

Egyesület
Videoton FC.
Győri ETO FC
DVTK
Újpest FC
Haladás Sopron Bank
Kecskeméti TE
Budapest Honvéd
Pécsi MFC
Vasas-Híd
FGSZ Siófok
Kaposvári Rákóczi
MVM Paks
Lombard Pápa Termál FC
ZTE FC

4. Az elnökség úgy határoz, hogy a beengedő kapuk és a megfigyelő kamerák teljes körű
felszerelését és beüzemelését a Videoton FC-nél a Sóstói Stadionban kell végrehajtani
2012. június 30-ig.
371/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy azon pályázatok
esetében, ahol a tárgyi eszköz jogcímre történő felfüggesztés miatt a pályázat többi jogcíme
tekintetében a támogatási összeg nem éri el a 100 millió Ft-ot, elnökségi előterjesztés készítése nélkül
hozzon döntést. Felkérte a Főtitkárt, hogy amennyiben az ilyen pályázatoknál a későbbiekben a most
felfüggesztett kérelem elbírálása aktuálissá válik, az Elnökség részére készített előterjesztésekben
tájékoztatásul mutassa be a más jogcímen már jóváhagyott támogatási összegeket is.
372/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a Hatvan FC
sportfejlesztési programjára, valamint költségvetésére — 2011/12-es évad vonatkozásában —
jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási összegekkel:
Jogcím

Jóváhagyott támogatás (forint)

Személyi jellegű ráfordítások

4 114 810

Tárgyi eszközök

80 132 368

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

32 972 543

Képzés

635 000

Közreműködői díjak:

3 535 642

Mindösszesen

121 390 362
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373/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy az Újpesti Torna
Egylet sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási összegekkel:
Jogcím
személyi jellegű ráfordítások
tárgyi eszköz beruházások
utánpótlás-nevelés
közreműködői díjak
Mindösszesen

Jóváhagyott támogatás (forint)
7 305 480
41 500 000
279 081 000
6 500 000
334 386 480

374/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy az Illés Sport
Alapítvány sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki - a 2011/2012-es évad
vonatkozásában - az alábbi támogatási összegekkel:
Jogcím
személyi jellegű ráfordítások
tárgyi eszköz beruházás, felújítás
utánpótlás-nevelés
közreműködői díjak:
ÖSSZESEN

Jóváhagyott támogatás (forint)
8 236 200 Ft
164 700 000 Ft
5 188 086 Ft
178 124 286 Ft

375/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a Siófoki Bányász
Sport Egyesület sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási
összegekkel:
Jogcím
személyi jellegű ráfordítások
tárgyi eszköz beruházások
utánpótlás-nevelés
közreműködői díjak
ÖSSZESEN

Jóváhagyott támogatás (forint)
5 517 480
196 818 632
25 324 912
6 829 831
234 490 854

376/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége hatályon kívül helyezte a 314/2011. (2011.10.18.) számú határozatát.
Az MLSZ Elnöksége a Balatonfüred Futball Club pályázatának elbírálását a Központi Hivatal
eljárásába helyezi, a 100 m Ft alatti támogatási értékű pályázatok közé, és felhatalmazza a Főtitkárt
az ott előírt eljárási és értékelési szabályok szerinti minősítés lefolytatására.
377/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a Futball Club
Esztergom sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási
összegekkel:
Jogcím

Jóváhagyott támogatás (forint)

Tárgyi eszközök

180 534 284

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

16 785 000

Közreműködői díjak:

5 919 579
203 238 863

Mindösszesen:
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378/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy Nyírsuli
Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki
az alábbi támogatási összegekkel:
Jogcím
utánpótlás-nevelés
közreműködői díjak
ÖSSZESEN

Jóváhagyott támogatás (forint)
110 250 000
3 307 500
113 557 500

379/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a Viadukt SE
Biatorbágy sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási
összegekkel:
Jogcím
személyi jellegű ráfordítások
tárgyi eszköz beruházás
utánpótlás-nevelés
közreműködői díjak
ÖSSZESEN

Jóváhagyott támogatás (forint)
2 362 920
140 983 164
25 440 000
5 063 582
173 849 666

380/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. sportfejlesztési programjára elutasító határozatot adjon ki.
381/2011 (11.29.) számú határozat
Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a Szekszárdi UFC
Kft. sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási összegekkel:
Jogcím
személyi jellegű ráfordítások
tárgyi eszköz beruházások
utánpótlás-nevelés
képzési költségek
ÖSSZESEN

Jóváhagyott támogatás (forint)
5 773 740
174 502 020
35 037 000
1 560 000
216 872 760

382/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a Sajóvölgye
Focisuli SE Putnok sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási
összegekkel:

Jogcím
utánpótlás-nevelés
tárgyi eszköz beruházások
személyi jellegű ráfordítások
közreműködői díjak
ÖSSZESEN

Jóváhagyott támogatás (forint)
121 050 000
89 638 000
4 965 000
6 100 000
221 753 000
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383/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a Kaposvári
Rákóczi Bene Ferenc Akadémia sportfejlesztési programjára – feltéve, hogy a kérelmező a részére
előírt hiánypótlást eredményesen teljesíti – jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási
összegekkel:
Jogcím
utánpótlás-nevelés
tárgyi eszköz beruházások
személyi jellegű ráfordítások
közreműködői díjak
ÖSSZESEN

Jóváhagyott támogatás (forint)
105 936 687
7 166 250
1 735 000
3 445 138
118 283 075

384/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy az Egri Futball
Club Kft. sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási
összegekkel:
Jogcím
utánpótlás-nevelés
személyi jellegű ráfordítások
közreműködői díjak
ÖSSZESEN

Jóváhagyott támogatás (forint)
45 369 900
15 650 000
1 830 597
62 850 497

385/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a Sándor Károly
Alapítvány sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási
összegekkel:

Jogcím

Jóváhagyott támogatás (forint)

Személyi jellegű ráfordítások

11 793 510

Tárgyi eszközök

29 282 750

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

23 936 342

Közreműködői díjak

1 950 378
66 962 980

Mindösszesen

386/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy az MTK Budapest
Zrt. sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási összegekkel:

Jogcím

Jóváhagyott támogatás (forint)

Személyi jellegű ráfordítások

36 196 942

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

38 624 462

Közreműködői díjak

2 244 642
77 066 046

Mindösszesen
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387/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a FISE
sportfejlesztési programjára, valamint költségvetésére — 2011/12-es évad vonatkozásában —
jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási összegekkel:

Jogcím

Jóváhagyott támogatás (forint)

Személyi jellegű ráfordítások

478 362

Tárgyi eszközök

91 380 874

Utánpótlás nevelés-fejlesztése

12 240 000

Képzés

78 000

Közreműködői díjak

3 125 317

Mindösszesen

107 302 553

388/2011 (11.29.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a Pécsi VSK
sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi támogatási összegekkel:
Jóváhagyott támogatás (forint)
27 379 971
6 019 800
94 541 282
3 838 231
131 779 284

Jogcím
utánpótlás-nevelés
személyi jellegű ráfordítások
tárgyi eszköz beruházás
közreműködői díjak
ÖSSZESEN

389/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a „2011. év labdarúgója” címet az alábbi személyeknek ítélte oda:
Férfi nagypálya:
- Rudolf Gergely
Női nagypálya:
- Pádár Anita
Férfi Futsal:
- Gyurcsányi Zsolt
Női Futsal:
- Pádár Anita
Strandlabdarúgás:
- Fekete Viktor
390/2011 (11.29.) számú határozat
Az Elnökség 2011. december 1-i hatállyal Erdős László urat az NB I-es Bizottsági tagságából felmenti
és 2011. december 1-i hatállyal Kovács Ágnes úrnőt kinevezi az NB I- es Bizottság bizottsági tagjává.
391/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette Hajdó Attila úr MLSZ Játékvezetői Bizottsági tagságról, valamint
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Játékvezetői Bizottság elnöki funkcióról történő lemondását. Az
Elnökség megköszöni a két bizottságban végzett tevékenységét, további munkájához sok sikert kíván.
392/2011 (11.29.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2011. december 1.-i hatállyal kinevezte Hanacsek Attila urat az MLSZ
Játékvezetői Bizottság tagjává, öt év időtartalomra.
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393/2011 (12.05.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a Pécsi
Futballakadémia Alapítvány sportfejlesztési programjára jóváhagyó határozatot adjon ki az alábbi
támogatási összegekkel:
Jogcím
utánpótlás-nevelés
személyi jellegű ráfordítások
közreműködői díjak
ÖSSZESEN

Jóváhagyott támogatás (Ft)
97 200 000
14 439 900
3 349 197
114 989 097

394/2011 (12.05.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta, egyben
felhatalmazta a Főtitkárt a dokumentum jövőbeli esetleges módosításainak átvezetésére.
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Versenybizottsági határozatok
393/2011 (11.14.) számú határozat
A 2011. november 13-án elmaradt FC Ajka – Badacsonytomaji SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak- Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért
a Badacsonytomaji SE sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2)
bekezdése alapján az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
394/2011 (11.14.) számú határozat
A 2011. november 13-án elmaradt FC Ajka – Badacsonytomaji SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Badacsonytomaji SE sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2)
bekezdése alapján az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
395/2011 (11.15.) számú határozat
A Gázművek MTE sportszervezete által benyújtott óvást elutasítja. Az óvási díjat visszautalja.
396/2011 (11.18.) számú határozat
A 2011. november 13-án elmaradt Diósdi TC – Dunaharaszti MTK II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2011. november 26. ( szombat ) 11.00 óra
397/2011 (11.21.) számú határozat
A 2011. november 19-én elmaradt Tuzsér SE – Tiszalök VSE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Tiszalök
VSE sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése alapján az
ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
398/2011 (11.21.) számú határozat
A 2011. november 19-én elmaradt Tuzsér SE – Tiszalök VSE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Tiszalök
VSE sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése alapján az
ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
399/2011 (11.21.) számú határozat
A 2011. november 20-án félbeszakadt Paksi FC Kft. – Bicskei TC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-nyugati csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (7:0) Paksi FC Kft. javára igazolja.
400/2011 (11.21.) számú határozat
A 2011. november 19-én elmaradt SC Sopron – Pécsi Vasutas SK I. osztályú Fiú Serdülő U-13
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Pécsi
Vasutas SK sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése
alapján az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
400/2011 (11.22.) számú határozat
A 2011. november 9-én lejátszott MTK Budapest Zrt. – Honvéd Kft. Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó Liga Kupa mérkőzésen Johnson Marshal Mfon ( 469451 ) a Honvéd Kft. labdarúgója
jogosulatlanul szerepelt. Egyben az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
401/2011 (11.22.) számú határozat
A 2011. november 9-én lejátszott MTK Budapest Zrt. – Honvéd Kft. Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó Liga Kupa mérkőzésen Johnson Marshal Mfon ( 469451 ) a Honvéd Kft. labdarúgója
jogosulatlanul szerepelt. Egyben az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
402/2011 (11.29.) számú határozat
A 2011. november 27-én elmaradt Mezőkövesdi SE – Ózd FC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2011. november 30. ( szerda ) 18.00 óra
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403/2011 (11.29.) számú határozat
A 2011. november 27-én elmaradt Mezőkövesdi SE – Ózd FC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2011. november 30. ( szerda ) 16.00 óra
404/2011 (11.29.) számú határozat
A 2011. november 26-án elmaradt Létavértes SC ’97 – Nagyecsed RSE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Nagyecsed RSE sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése
alapján az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
405/2011 (11.29.) számú határozat
A 2011. november 26-án elmaradt Létavértes SC ’97 – Nagyecsed RSE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Nagyecsed RSE sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése
alapján az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
406/2011 (11.29.) számú határozat
A 2011. november 27-én félbeszakadt Bolha Focitanoda SE Tárnok – Bicskei TC II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzést
a pályán elért eredménnyel (4:0) Bolha Focitanoda SE Tárnok javára igazolja.
407/2011 (11.29.) számú határozat
A 2011. november 27-én elmaradt Bajai Labdarúgó SE – Barcsi SC II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Barcsi SC sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése alapján
az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
408/2011 (12.01.) számú határozat
A 2011. november 13-án elmaradt Mézga FFC – Mohács TE II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja: 2012. március 3. ( szombat ) 11.00 óra
409/2011 (12.01.) számú határozat
A 2011. november 13-án elmaradt Mézga FFC – Mohács TE II. osztályú Fiú Serdülő U-13 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja: 2012. március 3. ( szombat ) 13.00 óra
N-056/2011-2012. (11.09.) számú határozat
A Versenybizottság a beérkezett dokumentáció, játékvezetői jelentés alapján megállapította, hogy a
2011. november 06.-án rendezett Viktória – Trend Optika FC – Nyíregyháza Spartacus FC női NB I. es mérkőzés elmaradt, mert a vendégcsapat 6 fővel érkezett meg a mérkőzés helyszínére, ezért a
játékvezető nem engedte elkezdeni a mérkőzést. A VB a jv. jelentés alapján megállapította a
Nyíregyháza Spartacus FC versenyügyi felelősségét, így az 54.§. (1) pontja alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak.
N-057/2011-2012. (11.04.) számú határozat
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2011. november 05.- ra kiírt
FTC – Gizella Veszprém SE női NB.II. - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez.
Az új időpont: 2011. november 13. (vasárnap) 14:00 Üllői út.
N-058/2011-2012. (11.09.) számú határozat
A Versenybizottság a beérkezett dokumentáció, játékvezetői jelentés alapján megállapította, hogy a
2011. november 06.- án rendezett Dunaújváros Pálhalma SE – Újpesti TE, a Dorogi SE – Újpesti TE
és az MTK Hungária – Újpesti TE leány U15 - es mérkőzések elmaradtak, mert az UTE csapata 4
fővel érkezett meg a mérkőzés helyszínére, ezért a játékvezető nem engedte elkezdeni a
mérkőzéseket. A VB a jv. jelentés alapján megállapította az Újpesti TE versenyügyi felelősségét, így
az 57.§. (2) pontja alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
N-059/2011-2012. (11.14.) számú határozat
A Versenybizottság a beérkezett dokumentáció, játékvezetői jelentés alapján megállapította, hogy a
2011. november 13.- n rendezett Győri Dózsa - Astra Hungary FC leány U17 - es mérkőzésen a hazai
csapat egyik játékosát, Zöld Zsuzsannát (434573), a játékvezető nem engedte pályára lépni, mivel a
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személyével kapcsolatban gyanú merült fel, ezért a mérkőzésre 10 fővel állt ki a hazai csapat. A VB a
jv. jelentés alapján megállapította a létszámhiányos kiállás tényét és a Győri Dózsa versenyügyi
felelősségét, ezért az iratok egyidejű megküldésével értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
N-060/2011-2012. (11.14.) számú határozat
A Versenybizottság a beérkezett dokumentáció, játékvezetői jelentés alapján megállapította, hogy a
2011. november 12.- én rendezett Dunaújváros Pálhalma SE – Újpesti TE, a Dunaújváros Pálhalma
SE - Dorogi és az MTK Hungária – Dunaújváros Pálhalma SE leány U15 - es mérkőzések elmaradtak,
mert a Dunaújváros Pálhalma SE csapata nem érkezett meg a mérkőzés helyszínére, ezért a
mérkőzések elmaradtak. A VB a jv. jelentés alapján megállapította a Dunaújváros Pálhalma SE
versenyügyi felelősségét, így az 57.§. (2) pontja alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
F-114/2011-2012. (11.22.) számú határozat
A Versenybizottság az Aramis SE és a Keszthelyi Haladás SC férfi futsal NB II sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2011. december 5-re kiírt Colorspectrum Aramis-Illyés – KHSCVictoria Sport férfi futsal NB II-es bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcseréléséhez és új
időpontban történő megrendezéséhez. KHSC-Victoria Sport – Colorspectrum Aramis-Illyés
A mérkőzés új időpontja: 2011. december 5. (hétfő) 20:00 óra
A mérkőzés helyszíne: Keszthely, Csány-Szendrei ÁMK
F-115/2011-2012. (11.23.) számú határozat
A Versenybizottság a Miskolci Vénusz NFSE és az Euro Global Financing Kft. női futsal NB I
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2011. november 27-re kiírt Miskolci
Szabadidőközpont Vénusz - Ferencváros női futsal NB I-es bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2011. november 27. (vasárnap) 14:30 óra
A mérkőzés helyszíne: Miskolc, Városi Szabadidőközpont
F-116/2011-2012. (11.23.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli Football Club és az 1. FC Veszprém férfi futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul, hogy a 2011. november 25-én a vasas
Sportcsarnokába kiírt Vasas 1988 Déli Futsal – 1. FC Veszprém férfi futsal NB II-es bajnoki mérkőzés
új helyszínen történő megrendezéséhez.
A bizottság az 1988 Déli Football Club sportszervezetet a Szabályzatokhoz Kapcsolódó Díjfizetési
Rend 12. B) 3) b) pontja alapján 10.000.- Ft. + ÁFA mérkőzés időpont módosításakor fizetendő
eljárási költségtérítés befizetésére kötelezi.
A mérkőzés időpontja: 2011. november 25. (péntek) 21:00 óra
A mérkőzés új helyszíne: Budapest, Kerék u. Általános Iskola
F-117/2011-2012. (11.21.) számú határozat
A 2011-2012. évi NB II női felnőtt futsal bajnokság lebonyolítása:
Alapszakasz I.
Az őszi mini-tornák – sorsolás szerint.
Alapszakasz II.
Az őszi mini-tornák után a csapatok, Felső-ágon ill. Alsó-ágon folytatják a küzdelmeket. A csapatok
nem viszik magukkal az őszi mini-tornákon megszerzett pontjaikat és góljaikat.
Az őszi mini-tornák befejezése után a bajnokság a következő képen folytatódik:
A Nyugati csoport 1-2. és a Déli csoport 1-2. helyezettjei a Felső-ág „A” csoportjában, az Északi
csoport 1-2., és Keleti csoport 1-2. helyezettjei a Felső-ág „B” csoportjában játszanak tovább odavissza, körmérkőzéses mini-tornák formájában (4. forduló).
A Nyugati-, a Déli-, az Északi-, és a Keleti csoport 3. helyezettjei az Alsó-ág „A” csoportjában a 9-12.
helyért. A Nyugati-, a Déli-, az Északi-, és a Keleti csoport 4. helyezettjei valamint az Északi csoport
5. helyén végzett csapat az Alsó-ág „B” csoportjában a 12-17. helyért játszanak tovább oda-vissza,
körmérkőzéses mini-tornák formájában (4. forduló ).
Rájátszás
A Felső-ág „A” és „B” csoportjainak 1-2. helyezettjei az 1-4. helyért játszanak tovább oda-vissza,
körmérkőzéses mini-tornák formájában (5. forduló).
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A Felső-ág „A” és „B” csoportjainak 3-4. helyezettjei az 5-8. helyért játszanak tovább oda-vissza,
körmérkőzéses mini-tornák formájában (5. forduló).
A csapatok nem viszik magukkal az Alapszakasz II-ben megszerzett pontjaikat és góljaikat.
F-118/2011-2012. (11.24.) számú határozat
A Versenybiztos a Futsal Versenyszabályzat 45.§ (7) c) és az 57.§ (2) és 34. § (2) pontjai alapján a
2011. november 21. 20:30-ra kiírt Soroksári TE – Szombathelyi Egyetemi SE férfi futsal - NB II
Nyugati csoport - bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Szombathelyi Egyetemi SE
sportszervezet versenyügyi felelősségét és erről az iratok egyidejű megküldésével értesíti a Fegyelmi
Bizottságot. Valamint rendelkezik arról, hogy mivel a mérkőzés az utazó csapat hibájából maradt el a
tavaszi idény mérkőzésén is a Soroksári TE sportszervezet a pályaválasztó.

Budapest, 2011. december 08.

dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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