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Elnökségi határozatok
5/2012 (02.07) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a 2012. május 1-én megrendezésre kerülő Férfi Felnőtt
nagypályás Magyar Kupa döntő és a SPORTM Kupa döntő helyszínéül a Puskás Ferenc Stadiont
jelöli ki.
6/2012 (02.07) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége úgy döntött, hogy a 2012. április 18-án megrendezésre
kerülő férfi felnőtt nagypályás Liga Kupa döntő helyszínét az MLSZ Versenybizottsága a két döntőbe
jutott sportszervezettel egyeztetve jelölje ki.
7/2012 (02.07) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az írásos előterjesztés alapján elfogadta a magyar
válogatott csapatok 2012. évi nemzetközi versenynaptárát.
8/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 8 §-át és a mellékleteit az
alábbi pontokkal egészíti ki:
8./A §
Regisztrációs kártya
(1) A kispadon helyet foglaló valamennyi személynek REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁT köteles kiváltani a
sportszervezet. Ennek hiányában a sportszakember nem foglalhat helyet a hivatalos mérkőzésen
a kispadon.
(2) A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA tartalmazza a kispadon helyet foglaló személy pontos funkcióját. A
kispadon helyet foglaló személyek kizárólag a REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁN feltüntetett
minőségben ülhetnek le a kispadra, és kizárólag ebben a minőségben szerepelhetnek a mérkőzés
jegyzőkönyvében.
(3) A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA iránti kérelmet a sportszervezet elektronikus ügyintézője a
http://mlsz.info honlapon keresztül köteles benyújtani az MLSZ felé.
(4) Hiányosan benyújtott szerződés, hatályát vesztett szerződés vagy edzők esetében lejárt licencekártya esetén a sportszervezet által benyújtott REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA iránti kérelmet el kell
utasítani.
(5) A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁ kiváltásával kapcsolatos előírásokat a Szabályzat 11. számú
melléklete tartalmazza.
8./B §
Az edzők (vezetőedző, pályaedző, kapusedző) és a
szakmai igazgató működési engedélye
Az UEFA képzési rendszerének megfelelően (UEFA pro, UEFA-A, UEFA-B, MLSZ D)
a képesítéssel, illetve a kötelezően előírt továbbképzéssel rendelkező edzők részére adható ki
a REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA.
(2)
A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁT a sportszervezet és az edző által megkötött és hatályos közös
írásbeli szerződése, valamint az edző – hatályos elnökségi határozat alapján meghatározott –
végzettsége és licence-kártyájának lejárata alapján adja ki az MLSZ.
(3)
Az edzők és a szakmai igazgató REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁJÁNAK lejárati dátumát a
szerződés és a licence-kártya lejárati dátumait figyelembe véve ahhoz kell igazítani, amelyik
előbb lejár.
8./C §
A technikai vezető, az orvos, a gyúró, az erőnléti edző és az egyéb technikai személyzet
működési engedélye
(1)
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(1) A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁT a sportszervezet és a technikai vezető / orvos / gyúró /erőnléti
edző vagy egyéb technikai személyzet által megkötött és hatályos közös írásbeli szerződése
alapján adja ki az MLSZ.
(2) A kérelemhez csatolni kell az orvos, a gyúró vagy az erőnléti edző végzettségét igazoló
okiratot is.
(3) A technikai vezető / orvos / gyúró /erőnléti edző vagy egyéb technikai személyzet részére
kiállított REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA lejárati dátumát a szerződés lejárati dátumához kell
igazítani. Határozatlan idejű szerződés esetén a regisztrációs kártyát ki kell váltani, de ebben
az esetben a regisztrációs kártya lejáratát kiállításkor nem kell korlátozni.
(4) Amennyiben a sportszervezet intézménnyel (kórház vagy klinika) kötött szerződést, akkor az
intézmény által kiküldött valamennyi orvosnak, fizioterapeutának vagy gyúrónak rendelkeznie
kell REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁVAL.
1. számú melléklet
Az MLSZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatához
ÉRTELMEZÉSEK
12. A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA adatai: lásd a REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA kezelési, kitöltési
útmutatást

4

11. számú melléklet
REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA kezelési, kitöltési útmutatás

A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA tartalmazza a regisztrációs kártya kiadásával kapcsolatos adatokat.
(regisztrációs kártya grafikus rajza)
A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA méretei:
140 mm * 148 mm (úgynevezett Hugaki Card) és 200 g/m2 súlyú papírra nyomtatott.
A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA egyben és egy oldalon tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek a
kispadon helyet foglaló sportszakemberek működéséhez szükségesek.
A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA adatait minden alkalommal az MLSZ nyilvántartási adatai alapján a
számítógép nyomtatja ki.
A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA fehér színű, de különböző színek alkalmazásával más-más információk
kiemelhetőek rajta:
Szakág: nagypályás labdarúgás, vagy futsal.
A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA időtartamát (érvényességét) jelen szabályzat 8 §-ában
meghatározottak szerint kell korlátozni.
Az állampolgárság: magyar fehér színű, nem magyar piros színű
Amennyiben a REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁN szereplő adatokban bármilyen változás következik be,
úgy a régit be kell vonni, s újat kell helyette nyomtatni.
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Kitöltés:
Sportszervezet neve és székhelye: a REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁT kérő sportszervezet pontos,
rövidítés nélküli megnevezése.
Az edző azonosító száma: a meglévő REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁN szereplő személy azonosító
száma (MLSZ-en belüli egyedi azonosító szám).
Név: az edző neve (asszonyoknál leánykori név is)
Anyja neve: az edző anyjának leánykori neve
Születéskori név: az edző születéskori neve
Születési helye: az edző születésének helye (város megnevezése, a születési anyakönyvi kivonat
alapján)
Születési ideje: az edző születésének ideje (év, hó, nap)
Állampolgárság: az állampolgárság megnevezése az ország feltüntetésével (kettős állampolgárság
esetén mindét állampolgárság feltüntetése)
Funkció: a sportszervezetnél betöltött szerződés szerinti munkavállalás megnevezése (vezetőedző,
pályaedző, technikai vezető, orvos, gyúró, erőnléti edző, kapusedző, szakmai igazgató, illetve egyéb
technikai személyzet)
Érvényessége: jelen szabályzat 8 §-ában meghatározottak szerint
Kiállítás kelte: az MLSZ által kiadott REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA kiadási dátuma
Regisztrált személy aláírása: az MLSZ által a sportszervezet részére kiadott REGISZTÁCIÓS
KÁRTYÁT a regisztrált személy aláírásával hitelesíti.
Szövetség aláírása: (p.h.) Az MLSZ által kiadott REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA kiadójának aláírása és a
hitelesítést igazoló bélyegző lenyomata.
A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁT az MLSZ a sportszervezet és a sportszakember által megkötött és az
MLSZ-nek megküldött szerződés alapján állítja ki.
Az sportszakemberrel történt szerződésbontás esetén a REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA azonnal
érvényét veszti, és a sportszervezet kötelessége azt az MLSZ-be visszajuttatni három napon belül.
REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA bevezetési határidők:
a) NB I férfi felnőtt bajnokságban résztvevő sportszervezeteknek 2012. július 1.
b) NB II és NB III osztályú férfi felnőtt bajnokságban résztvevő sportszervezeteknek 2013. július
1.
c) megyei (budapesti) férfi felnőtt bajnokságban, továbbá valamennyi női bajnokságban, valamint
a futsal – strandlabdarúgó szakágban 2014. július 1.

9/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 2.,3.,4 § -it az alábbiak
szerint módosítja:
2.§ (9) Szerződéses labdarúgó: amatőr sportszerződéssel vagy hivatásos szerződéssel
rendelkező labdarúgó.
A labdarúgó szerződése lehet:
- 14. életévét be nem töltött labdarúgóval sportszerződés nem köthető, az ezzel ellentétes
megállapodás semmis,
- 14. életévét betöltött és 16. életévét be nem töltött labdarúgó esetében kizárólag amatőr
sportolói sportszerződés köthető a labdarúgó törvényes képviselőjének előzetes
beleegyezésével,
- 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött labdarúgó esetében munkaszerződés,
vagy amatőr sportolói sportszerződés csak a labdarúgó törvényes képviselőjének előzetes
beleegyezésével válik érvényessé,
- 18. életévét betöltött labdarúgó esetében munkaszerződés vagy amatőr sportolói
sportszerződés, melyet a labdarúgó ír alá,
3.§ (1)
a) sportegyesület
keretében
tagként,
illetve
sportszerződés
alapján
folytathat
sporttevékenységet;
b) sportvállalkozás keretében kizárólag sportszerződés alapján folytathat sporttevékenységet;
c) az utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítvány keretében – amennyiben az ilyen
alapítvány nem minősül sportiskolának is – kizárólag sportszerződés alapján folytathat
sporttevékenységet;
d) sportiskola tanulójaként tanulói jogviszonya alapján folytathat sporttevékenységet.
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4.§ (1) Amatőr labdarúgó a sportszervezettel amatőr labdarúgói sportszerződést (továbbiakban:
sportszerződés) köthet az alábbiak szerint, amit az igazolás, illetve átigazolás előtt kell
megkötni:
- a 18. életévét betöltött labdarúgó önállóan,
- a 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött labdarúgó a törvényes
képviselőjének előzetes beleegyezésével,
-14. életévét be nem töltött labdarúgóval nem köthető sportszerződés.
4.§ (2) Amatőr labdarúgó sportvállalkozás keretében kizárólag sportszerződés, az utánpótlás-nevelés
fejlesztést végző alapítvány keretében – amennyiben az ilyen alapítvány nem minősül
sportiskolának is – kizárólag sportszerződés alapján, illetve az NB I és NB II sportszervezetek
férfi felnőtt nagypályás bajnokságaiban kizárólag sportszerződés alapján sportolhat.
4.§ (3) A sportszerződés csak határozott időre, legfeljebb egy évre, vagy egy bajnokság időtartamára
köthető.
a) 14. életévét még be nem töltött labdarúgóval nem köthető sportszerződés,
b) az a labdarúgó, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, csak
törvényes képviselőjének előzetes beleegyezésével köthet szerződést,
c) egy évnél rövidebb sportszerződés akkor köthető, ha a sportszerződést a bajnoki év
közben kötik meg,
d) a 2011. december 31-ig megkötött és az MLSZ-hez, megyei (budapesti)
igazgatóságokhoz benyújtott sportszerződések legfeljebb 2012. december 31-ig
hatályosak.
A szerződés lejártának időpontja június 30. illetve december 31. kell legyen.
4.§ (7) A sportszerződésre a Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre vonatkozó
rendelkezéseit a sportról szóló 2004. évi I. és az azt módosító 2011. évi CLXXII. törvényben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
4.§ (10) Sportvállalkozás keretében foglalkoztatott 14 év feletti labdarúgó versenyengedélye
kiadásának a feltétele: a sportvállalkozás a szerződéses amatőr labdarúgóval kötött
sportszerződést, annak mellékleteit, az MLSZ-nek, NB III Versenybizottságnak, vagy a Megyei
(Budapesti) Igazgatóságnak leadta, mely a beérkezésről igazolást ad.
10/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4) bekezdés a) pontját az alábbiak szerint módosítja:
(4) Sportszervezet részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha:
a) a FIFA, UEFA vagy az MLSZ Alapszabályát és valamennyi szabályzatában fogalt kötelezettséget,
illetve az MLSZ, a megyei (budapesti) igazgatóságok versenykiírásaiban foglaltakat megszegi, a
határozatokat, döntéseket nem hajtja végre;
11/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Labdarúgás Versenyszabályzat és Futsal Versenyszabályzat 18 §-át
egységesen az alábbi bekezdéssel egészíti ki:
18.§ (3)
Magyarország nemzeti ünnepein bajnokságban–kupában (versenyrendszerben) szervezett
mérkőzés kizárólag a Nemzeti Válogatott részvételével megrendezésre kerülő, vagy a FIFA – UEFA
versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvényként szervezhető.
12/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Labdarúgás Versenyszabályzat 1.§ (16), a 45.§ (9) és a Futsal
Versenyszabályzat 1.§ (16), és a 45.§ (9) bekezdéseit az alábbiak szerint módosítja:
1.§ (16):
Sportvezetői regisztrációs kártya: az MLSZ számítógépes nyilvántartásában egyedi
azonosítóval rendelkező sportszakemberek fényképes igazolványa

7

45.§(9):
A játékvezető a versenyigazolványokat, a sportorvosi igazolásokat a sportszakemberek
regisztrációs kártyáit és a versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés végéig magánál tartja.
13/2012 (02.07) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2012. április 23-25. illetve 2012. május 7-9. közötti
időtartamra a Nemzeti Férfi Felnőtt nagypályás Liga válogatott edzőtáborozását engedélyezi.
14/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Etikai és Fair Play Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
15/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Futsal Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
16/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Kisebbségi Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
17/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a
 Pest Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének,
 Somogy Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének
beszámolóját elfogadta.
18/2012 (02.07) számú határozat
„A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyja a 2012-re vonatkozó pályaépítési- és felújítási
koncepciót. Az Elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a koncepció alapján
- a pályaépítési pályázatot véglegesítse,
- a megyei elnökségek és igazgatóságok bevonásával a pályázatok 1. körös értékelését
készítse el és az Elnökség részére döntéshozatal céljából nyújtsa be,
- állítsa össze a pályázati rendszeren kívüli, egyedi döntésre javasolt kérelmek listáját,
- folytassa le a szállítói és kivitelezői tendereztetést,
amennyiben az ehhez szükséges valamennyi dokumentum rendelkezésre áll, a Nemzeti Sport
Intézetnél kezdeményezze a korábban felfüggesztett pályaépítési program jóváhagyását”.
19/2012 (02.07) számú határozat
„Az Elnökség jóváhagyta az MLSZ 2012-es pénzügyi tervét.
Az Elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy
 azoknál a megyei költségvetéseknél, amelyeket az illetékes megyei elnökség még nem
tárgyalt, a megyei elnökség által tett módosító javaslatokat – az igazgatóval egyeztetve – a
költségvetésen vezessen át;
a pénzügyi tervet a Felügyelő Bizottság részére véleményezésre mutassa be.
20/2012 (02.07) számú határozat
1. Az Elnökség a labdarúgás és a futsal versenyszabályzatának 2.§-át az alábbi (2) bekezdéssel
egészíti ki:
2.§
A Versenyszabályzat célja
(2) Az a sportszakember, továbbá labdarúgó, aki ellen a labdarúgó mérkőzés eredményének, vagy
eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása okán, közvádas, szándékos
bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás indult, az MLSZ versenyrendszerében
semmilyen tevékenységet nem folytathat az eljárás jogerős befejezéséig, megszűntetéséig.
Amennyiben az eljárás alá vont személyt jogerősen elítélik, úgy az fegyelmi vétséget valósít meg, és
fegyelmi eljárást kell lefolytatni vele szemben.”
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2. Az Elnökség a Fegyelmi Szabályzat 7.§. (2) pont I), a (3) pont h) bekezdéseket az alábbiak
szerint módosítja:
7.§.
Fegyelmi vétség
(2)
l) Labdarúgással összefüggő szándékos, közvádas, bűncselekmény elkövetését, bíróság jogerősen
megállapította.
(3)
h) Labdarúgással összefüggő szándékos, közvádas, bűncselekmény elkövetését, bíróság jogerősen
megállapította.
3. Az Elnökség a Fegyelmi Szabályzat 109/A §-t az alábbiak szerint módosítja:
109/A § Az a sportszervezet, illetve labdarúgó, sportszakember, játékvezető, szövetségi tisztviselő,
illetve más hivatalos résztvevőjeként közreműködő személy, aki tudomást szerez arról, hogy még le
nem leplezett a mérkőzés eredményének és egyéb lényeges történéseinek jogellenes befolyásolására
irányuló cselekményt követtek el, vagy vele közölték és erről a versenyrendező labdarúgó
szövetségnek, vagy a szövetség erre kijelölt hivatalos szervének haladéktalanul – de legkésőbb 24
órán belül - nem tesz bejelentést, fegyelmi vétséget követ el. A Fegyelmi bizottság köteles eljárni és
az alábbi büntetéseket kiszabni:
a.) Eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől - egytől tíz évig terjedő időtartamra.
b.) Végleges eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől.
4. Az Elnökség a Fegyelmi Szabályzat 109/B § (1)-(2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja
109/B § Annak a személynek vagy sportszervezetnek a büntetése, aki vagy amely a mérkőzés
eredményének bármilyen meg nem engedett módon történő jogellenes befolyásolására törekszik,
különösen ha a mérkőzés eredményére kiható előzetes megállapodást köt, illetve ilyen megállapodás
kötésére törekszik vagy erre ajánlkozik, továbbá az aki az ellenfél játékosának, vezetőjének,
edzőjének vagy a játékvezetőnek pénzt ad, ígér, vagy bármilyen anyagi előnyt helyez kilátásba,
továbbá aki az eredmény befolyásolására más arra alkalmas személyt egyéb módon a mérkőzés
eredményének befolyásolására rábír, rábírni törekszik, vagy ezekre kísérletet tesz:
(1)
Ha az elkövető labdarúgó:
a.) Eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől - egytől tíz évig terjedő
időtartamra.
b.) Végleges eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől.
(2)
Ha az elkövető sportszakember:
a.) Eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől - egytől tíz évig terjedő
időtartamra.
b.) Végleges eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől.
5. Az Elnökség a Fegyelmi Szabályzat 109 §-t az alábbi C.§-al egészíti ki.
109/C.§. Az a sportszakember, továbbá labdarúgó, akit a labdarúgó mérkőzése eredményének , vagy
eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása miatt, közvádas, szándékos
bűncselekmény elkövetéséért a bíróság jogerősen elítélt, az olyan mértékben sérti a labdarúgás Fair
Play-szellemét, etikai normáit, gazdasági érdekeit, hogy a Fegyelmi Bizottság köteles eljárni, és az
alábbi büntetéseket kiszabni.
a.) Eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől - egytől tíz évig terjedő időtartamra.
b.) Végleges eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől.
A módosított rendelkezések 2012. március 1-jén lépnek hatályba.
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21/2012 (02.07) számú határozat
Az Elnökség 2012. február 07-i hatállyal Imrő János, Bakai Csaba, Fekete Miklós és Lévai Ferenc
urakat az Amatőr Bizottsági tagságából visszahívja. Az eddig végzett Bizottsági munkájukat
megköszönve további sikereket kíván.
22/2012 (02.07) számú határozat
Az Elnökség 2012. február 07-i hatállyal dr. Kancz Csaba, Réfi Gábor és Szalacsi Árpád urakat
kinevezi az Amatőr Bizottság bizottsági tagjává, öt év időtartamra.
23/2012 (02.07) számú határozat
Az Elnökség az Újpest FC Kft. kezdeményezésére 2012. február 07-i hatállyal Tolnai Sándor urat az
NB I-es Bizottsági tagságából visszahívja. Az eddig végzett Bizottsági munkáját megköszönve további
sikereket kíván.
24/2012 (02.07) számú határozat
Az Elnökség az Újpest FC Kft. kezdeményezésére 2012. február 07-i hatállyal Csehi István urat
kinevezi az NB I- es Bizottság bizottsági tagjává, öt éves időtartamra.
25/2012 (02.07) számú határozat
Az Elnökség 2012. február 07-i hatállyal Dr. Rácz Gergely urat kinevezi az Ügynök-licenc Bizottság
tagjává, öt éves időtartamra.
26/2012 (02.07) számú határozat
Az Elnökség 2012. február 07-i hatállyal Kiss Béla urat kinevezi a Komárom-Esztergom Megyei
Játékvezetői Bizottság tagjának, öt éves időtartamra.
27/2012 (02.07) számú határozat
Az Elnökség 2012. február 07-i hatállyal Dr. Jekő József urat kinevezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Játékvezetői Bizottság elnökének, öt éves időtartamra.
28/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2012. február 7-i hatállyal kinevezi Dr. Szarvas Róbert és Dr. Raffai Róbert
urakat a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém megyei Fellebbviteli Bizottságának tagjaivá, öt év
időtartamra.
29/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2012. február 07-i hatállyal dr. Tiborcz János urat és Oláh Gusztáv urakat a Zala
megyei Versenybizottságának tagságából visszahívja. Az eddig végzett Versenybizottsági munkájukat
megköszönve további sikereket kíván.
30/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2012. február 7-i hatállyal kinevezi a Magyar Labdarúgó Szövetség Zala megyei
Versenybizottságának tagjaivá Bardi Gábor és Kósa Zoltán urakat, öt év időtartamra.
31/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2012. február 7-i hatállyal kinevezi Bogdán Ferenc urat a Magyar Labdarúgó
Szövetség Zala megyei Igazolási és Átigazolási Bizottságának tagjává, öt év időtartamra.
32/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2012. február 7-i hatállyal kinevezi Varga György urat a Magyar Labdarúgó
Szövetség Zala megyei Infrastrukturális és Biztonsági Bizottság tagjává, öt év időtartamra.
33/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2012. február 7-i hatállyal kinevezi Ekler Elemér urat a Magyar Labdarúgó
Szövetség Zala megyei Marketing és Média Bizottságának tagjává, öt év időtartamra.
34/2012 (02.07) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Főtitkárának a társasági adó támogatási rendszerhez kapcsolódó, elvi
elbírálási elveket tartalmazó 2011. október 4-i elnökségi határozat aktualizálására és nyilvánosságra
hozatalára vonatkozó beszámolóját elfogadta, és a határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt
értékelési elvek közzétételére kéri fel.
(melléklet: TAO program értékelésének alapelvei)
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35/2012 (02.16) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége valamennyi NB I-es sportszervezet hozzájáruló
nyilatkozata esetén feljogosítja az MLSZ Főtitkárát arra, hogy az MTVA részére az MLSZ
képviseletében kiadja a hozzájárulást, amely alapján az m1-en sugárzott vasárnapi OTP Bank Liga
mérkőzések a Duna World csatornán a hajnali órákban felvételről ismétlésre kerülhetnek.
A hozzájárulásban rögzíteni kell, hogy az átengedés miatti esetleges adókövetkezményeket az MTVA
viseli.
36/2012 (02.16) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége valamennyi NB I-es sportszervezet hozzájáruló
nyilatkozata esetén feljogosítja az MLSZ Főtitkárát arra, hogy az OTP Bank Liga Chello által
közvetített mérkőzései és kapcsolódó egyéb műsorai tekintetében az MLSZ részére rendelkezésre
álló reklámidőt az MLSZ képviseletében átadja hasznosításra az OTP Bank Liga azon
sportszervezeteinek, amelyek hazai mérkőzéseit a Chello közvetíti.
A hozzájárulásban rögzíteni kell, hogy az átengedés miatti esetleges adókövetkezményeket a jogot
megszerző sportszervezet viseli.
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Versenybizottsági határozatok
8/2012 (02.13.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép ”A” csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzéseit a versenybizottság kitűzte.
9/2012 (02.13.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép ”B” csoport 14-26. forduló bajnoki mérkőzéseit a versenybizottság kitűzte.
10/2012 (02.13.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Keleti csoport 14-26. forduló bajnoki mérkőzéseit a versenybizottság kitűzte.
11/2012 (02.13.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Nyugati csoport 14-26. forduló bajnoki mérkőzéseit a versenybizottság kitűzte.
12/2012 (02.14.) számú határozat
A 2011-2012. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 18.,
22., 24., 25., 28. és 29. forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki:
18. Ford

Dátum
03.03.

TV
SPORT
SPORT

SPORT
MTVA
SPORT
22. Ford

Dátum
03.31.

TV
SPORT
SPORT

SPORT
MTVA
SPORT
24. Ford

Dátum
04.14.

TV
SPORT
SPORT

SPORT
MTVA
SPORT

25. Ford

Dátum
04.21.

TV
SPORT
SPORT
SPORT

MTVA
SPORT

28. Ford

Dátum
05.12.

TV
SPORT
SPORT

Hazai

Vendég

VASAS-HÍD
VIDEOTON FC
ZTE FC
ÚJPEST FC
LOMBARD PÁPA TERMÁL FC
FERENCVÁROSI TC
KECSKEMÉTI TE
HALADÁS SOPRON BANK

BUDAPEST HONVÉD
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI
PÉCSI MFC
FGSZ SIÓFOK
MVM PAKS
DVSC-TEVA
DVTK
GYŐRI ETO FC

03.02. péntek 18.00
03.03. szombat 15.00
03.03. szombat 15.00
03.03. szombat 16.00
03.03. szombat 17.00
03.03. szombat 17.30
03.04. vasárnap 16.00
03.04. vasárnap 18.00

Hazai
FGSZ SIÓFOK
ZTE FC
LOMBARD PÁPA TERMÁL FC
KECSKEMÉTI TE
FERENCVÁROSI TC
MVM PAKS
ÚJPEST FC
VIDEOTON FC

Vendég
DVTK
GYŐRI ETO FC
PÉCSI MFC
HALADÁS SOPRON BANK
VASAS-HÍD
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI
DVSC-TEVA
BUDAPEST HONVÉD

Kezdési időpont
03.30. péntek 18.00
03.31. szombat 15.00
03.31. szombat 17.00
03.31. szombat 17.00
03.31. szombat 17.30
03.31. szombat 18.00
04.01. vasárnap 16.00
04.01. vasárnap 18.00

Hazai
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI
MVM PAKS
FGSZ SIÓFOK
KECSKEMÉTI TE
FERENCVÁROSI TC
LOMBARD PÁPA TERMÁL FC
VIDEOTON FC
ÚJPEST FC

Vendég
DVTK
DVSC-TEVA
PÉCSI MFC
ZTE FC
GYŐRI ETO FC
HALADÁS SOPRON BANK
VASAS-HÍD
BUDAPEST HONVÉD

Kezdési időpont
04.13. péntek 18.00
04.14. szombat 15.00
04.14. szombat 16.00
04.14. szombat 17.00
04.14. szombat 17.30
04.14. szombat 18.00
04.15. vasárnap 16.00
04.15. vasárnap 18.00

Vendég
FGSZ SIÓFOK
VIDEOTON FC
KECSKEMÉTI TE
MVM PAKS
ÚJPEST FC
LOMBARD PÁPA TERMÁL FC
DVTK
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI

Kezdési időpont
04.20. péntek 18.00
04.21. szombat 15.00
04.21. szombat 17.30
04.21. szombat 18.00
04.21. szombat 18.00
04.21. szombat 18.00
04.22. vasárnap 16.45
04.22. vasárnap 18.30

Hazai
BUDAPEST HONVÉD
ZTE FC
FERENCVÁROSI TC
PÉCSI MFC
HALADÁS SOPRON BANK
VASAS-HÍD
GYŐRI ETO FC
DVSC-TEVA

Hazai

Vendég
MVM PAKS VASAS-HÍD
ÚJPEST FC FERENCVÁROSI TC
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Kezdési időpont

Kezdési időpont
05.11. péntek 18.00
05.12. szombat 15.00

SPORT

MTVA
SPORT

29. Ford

Dátum
05.20.

TV
SPORT
SPORT
SPORT

MTVA
SPORT

DVSC-TEVA
FGSZ SIÓFOK
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI
LOMBARD PÁPA TERMÁL FC
VIDEOTON FC
DVTK

Hazai
KECSKEMÉTI TE
GYŐRI ETO FC
FERENCVÁROSI TC
HALADÁS SOPRON BANK
VASAS-HÍD
ZTE FC
BUDAPEST HONVÉD
VIDEOTON FC

PÉCSI MFC
ZTE FC
HALADÁS SOPRON BANK
KECSKEMÉTI TE
GYŐRI ETO FC
BUDAPEST HONVÉD

05.12. szombat 17.30
05.12. szombat 18.00
05.12. szombat 18.00
05.12. szombat 19.00
05.13. vasárnap 16.45
05.13. vasárnap 18.30

Vendég
ÚJPEST FC
PÉCSI MFC
FGSZ SIÓFOK
DVTK
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI
MVM PAKS
DVSC-TEVA
LOMBARD PÁPA TERMÁL FC

Kezdési időpont
05.18. péntek 18.00
05.18. péntek 20.00
05.19. szombat 15.00
05.20. vasárnap 15.00
05.20. vasárnap 15.00
05.20. vasárnap 15.00
05.20. vasárnap 16.00
05.20. vasárnap 18.00

13/2012 (02.14.) számú határozat
Nem járul hozzá, hogy a 2012. február 22-én ( szerda ) 14.00 órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. –
Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. Férfi Felnőtt nagypályás Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját és
helyszínét módosítsák.
14/2012 (02.14.) számú határozat
Nem járul hozzá, hogy a 2012. március 7-én ( szerda ) 16.00 órára kisorsolt Kecskeméti TE
Labdarúgó Kft. – MTK Budapest Zrt. Férfi Felnőtt nagypályás Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját
módosítsák.
15/2012 (02.15.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-13 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzéseit a Versenybizottság kitűzte.
16/2012 (02.15.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-13 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Keleti csoport 15-27. forduló bajnoki mérkőzéseit a Versenybizottság kitűzte.
17/2012 (02.16.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-13 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Nyugati csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzéseit a Versenybizottság kitűzte.
18/2012 (02.16.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Nyugati csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzéseit a Versenybizottság kitűzte.
19/2012 (02.16.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-13 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Nyugati csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzéseit a Versenybizottság kitűzte.
20/2012 (02.16.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Keleti csoport 14-26. forduló bajnoki mérkőzéseit a Versenybizottság kitűzte.
21/2012 (02.16.) számú határozat
A 2011-2012. évi II. osztályú Fiú serdülő U-15 és U-13 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Keleti csoport 15-27. forduló bajnoki mérkőzéseit a Versenybizottság kitűzte.
22/2012 (02.16.) számú határozat
A 2012. február 25-én ( szombat ) 14.00 órára kisorolt Szeged 2011 Kft. – Szolnoki MÁV FC Kft. Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2012. február 26. ( vasárnap ) 13.00 óra
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23/2012 (02.16.) számú határozat
A 2012. április 4-én ( szerda ) 16.30 órára kisorolt FTC Labdarúgó Zrt. – Bajai Labdarúgó SE Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2012. április 4. ( szerda ) 18.00 óra
24/2012 (02.13.) számú határozat
A 2012. május 5-én ( szombat ) 19.00 órára kisorolt Békéscsaba Előre 1912 SE – Szolnoki MÁV FC
Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2012. május 7. ( hétfő ) 17.30 óra
F-151/2011-2012. (02.03) számú határozat
A Versenybizottság a Nagykáta SE és az SE Sports Evolution Kft., férfi futsal NB I-es
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2012. február 23-án 19:30 órára kiírt Nagykáta SE
Futsal – Gödöllői Bikák férfi futsal NB I-es bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
F-152/2011-2012. (02.09) számú határozat
A Versenybizottság a DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. és az Újszegedi TC férfi futsal NB I-es
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2012. február 23-án 18:30 órára kiírt DEAC Sport
Nonprofit Közhasznú Kft. – Újszegedi TC férfi futsal NB I-es bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: 2012. február 27. (hétfő), 18:30 óra
F-153/2011-2012. (02.10) számú határozat
A Versenybizottság a Bábolna-Natural Meat Törökszentmiklós FC SE és a Dunakeszi Kinizsi USE férfi
futsal NB II-es sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2012. február 13-án 19:30 órára kiírt
Bábolna-Natural Meat Törökszentmiklós FC SE – Dunakeszi Kinizsi USE férfi futsal NB II-es bajnoki
mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2012. február 10. (péntek), 19:30 óra
F-154/2011-2012. (02.13) számú határozat
A 2011-2012. évi férfi Futsal Magyar Kupa elődöntő és döntő mérkőzéseinek valamint a 2011-2012.
évi női Futsal Magyar Kupa döntő mérkőzésének a helyszíne a Veszprém Aréna Sport- és
Rendezvénycsarnok.
A férfi Futsal Magyar Kupa elődöntő mérkőzéseinek időpontjai:
2012. április 14. (szombat), 18:00 óra Rába ETO – Újszegedi TC
2012. április 14. (szombat), 20:00 óra MVFC-Berettyóújfalu – 1. FC Veszprém
A női Futsal Magyar Kupa döntő mérkőzés időpontja:
2012. április 15. (vasárnap), 18:00 óra Astra Kiskunfélegyházi Bulls – Univerzum-Aramis
A férfi Futsal Magyar Kupa döntő mérkőzés időpontja:
2012. április 15. (vasárnap), 20:15 óra
F-155/2011-2012. (02.13) számú határozat
A versenybizottság megállapította, hogy a Fortuna Maxx Sport Kft. (Kispest FF) a 2011-2012. évi férfi
felnőtt futsal NB II Keleti csoportjának versenykiírásában meghatározott mérkőzésszám 50%-át nem
játszotta le. A Fortuna Maxx Sport Kft. (Kispest FF) eddigi és hátralévő mérkőzéseinek eredménye
megállapítása céljából a Versenybizottság fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi.
F-156/2011-2012. (02.13) számú határozat
A Versenybizottság az SE Sports Evolution Kft. és a Rubeola FC férfi futsal NB I-es sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2012. február 20-án 20:00 órára kiírt SE Sports Evolution Kft. –
Rubeola FC férfi futsal NB I-es bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2012. április 16. (hétfő), 20:00 óra
F-157/2011-2012. (02.14) számú határozat
A Versenybizottság megállapította, hogy a Hajdúböszörményi TE női futsal NB II-es csapata a
rendkívüli időjárás miatt nem tudott elutazni a 2012. február 5-re kiírt Hajdúböszörményi TE – Skorpió1.DFC Group Salgótarján, Budapest Police – Hajdúböszörményi TE és a Hungária-Univerzum –
Hajdúböszörményi TE női futsal NB II Felső-ág „B” csoport mérkőzéseire, így nem hibás a bajnoki
mérkőzések elmaradásában.
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A bizottság felhívja a sportszervezetek figyelmét, hogy a mérkőzések új időpontjaiban legkésőbb
2012. február 17-ig egyezzenek meg és küldjék meg a Versenybizottság részére.
F-158/2011-2012. (02.15) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli Football–Fortuna Futsal Club és a Nagykáta SE férfi futsal NB I-es
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2012. február 17-én 21:00 órára kiírt 1988 Déli
Football–Fortuna Futsal Club – Nagykáta SE férfi futsal NB I-es bajnoki mérkőzés új időpontban
történő megrendezéséhez.
Budapest, 2012. február 21.

dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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