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Elnökségi határozatok
58/2013 (04.16.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Játékvezetői Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
59/2013 (04.16.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Média és Marketing Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.
60/2013 (04.16.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. április 16-i hatállyal kinevezte Ábrahám Tamás urat a Magyar Labdarúgó
Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok megyei Társadalmi Elnökségi tagjává, öt év időtartamra.
61/2013 (04.16.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége eddigi munkáját megköszönve és elismerve tudomásul vette Matyi Dezső úr
lemondását az NB I-es Bizottság tagságáról.
Az MLSZ Elnöksége 2013. április 16-i hatállyal kinevezte dr. Elbert Gábor urat az NB I-es Bizottság
tagjává, öt év időtartalomra.
62/2013 (04.16.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. április 16-i hatállyal kinevezte Horváth Róbert Alajos urat a Magyar
Labdarúgó Szövetség Zala megyei Biztonsági és Infrastrukturális Bizottságának tagjává, öt év
időtartamra.
63/2013 (04.16.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. április 16-i hatállyal kinevezte Dr. Koczpek Csaba urat a Magyar
Labdarúgó Szövetség Zala megyei Fegyelmi Bizottságának tagjává, öt év időtartamra.
64/2013 (04.16.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. április 16-i hatállyal visszavonta Szilágyi László úr Magyar Labdarúgó
Szövetség Zala Játékvezető Bizottság tagjává történt kinevezését. Az Elnökség megköszöni a magyar
labdarúgás érdekében kifejtett eddigi munkáját.
65/2013 (04.16.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadta az MLSZ 2012 évi elnökségi szakmai
beszámolóját, egyben felkéri az MLSZ Elnökét, hogy a szakmai beszámolót elfogadásra terjessze a
Közgyűlés elé.
66/2013 (04.16.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadta az MLSZ 2012. december 31-i egyszerűsített
éves beszámolóját 18.718.049 eFt mérlegfőösszeggel, és 1.576.899 eFt tárgyévi közhasznú
eredménnyel, valamint a közhasznúsági mellékletét. A tárgyévi nyereséget az Elnökség javasolta a
„tőkeváltozás/eredmény” sorba helyezni. Az Elnökség felkérte az MLSZ Elnökét, hogy a
közhasznúsági mellékletet és egyszerűsített éves beszámolót terjessze az éves közgyűlés elé.
67/2013 (04.16.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadta az elnökség soron következő évi szakmai tervét,
egyben felkérte az MLSZ Elnökét, hogy a szakmai tervet elfogadásra terjessze a Küldöttközgyűlés elé.
68/2013 (04.16.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Felügyelő Bizottság észrevétele alapján a szövetség 24/2013 (02.21.) számú
határozattal elfogadott tervét az alábbiak szerint módosítja:
A pénzügyi bevételek és az általános tartalék összegét egyaránt 105 millió Forinttal megemeli, a
tervezett eredményt változatlanul 119 millió Forint összegben határozza meg.
69/2013 (04.16.) számú határozat
Az Elnökség elfogadta az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat, egyben felkéri az MLSZ
Elnökét, hogy a módosító javaslatokat terjessze a Küldöttközgyűlés elé.
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70/2013 (04.16.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadta, hogy az MLSZ 2013. május 13-ra összehívott
küldöttközgyűlésének 5. sz. napirendi pontjához kapcsolódóan a következő előterjesztés kerüljön a
küldöttek részére kiküldésre:
„Előterjesztés
az MLSZ küldöttközgyűlése részére
Az MLSZ egyes vagyoni értékű jogai értékesítésére kötendő szerződés jóváhagyása c. napirendi pont
tekintetében.
A Civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civiltv.) – melynek rendelkezéseit a sportról szóló
2004. évi I. tv. 20. § (3) bekezdése alapján az MLSZ esetében is alkalmazni kell – 8. §-ának előírásai
alapján a reklám, hirdetési és közvetítési jogokkal kapcsolatos határozatlan vagy egy évnél hosszabb
időre kötött szerződéseket a legfőbb szervvel (MLSZ küldöttközgyűlés) évente jóvá kell hagyatni,
ennek hiányában a szerződések hatályukat vesztik.
Az MLSZ az alábbi partnerekkel hirdetési, reklám (együttesen szponzori) és közvetítési jogok
tekintetében az alábbi szerződéseket kötötte:
- Sportfive International SA közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés,
- Magyar Telekom Nyrt. szponzori szerződés,
- Magyar Posta Zrt. szponzori szerződés,
- OTP Bank Nyrt. szponzori szerződés,
- adidas Budapest Kft. szponzori szerződés.
Az MLSZ Elnöksége kéri az MLSZ küldöttközgyűlését, hogy a fentiek szerinti szerződéseket hagyja
jóvá, továbbá hatalmazza fel az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket meghosszabbítsa.
Határozati javaslat
Az MLSZ Küldöttközgyűlése az …igen ….. nem és … tartózkodás mellett meghozta a következő
…/2013. (V.13.) sz. határozatot:
Az MLSZ Küldöttközgyűlése az MLSZ által az alábbi partnerekkel kötött hirdetési, reklám (együttesen
szponzori) és közvetítési szerződéseket jóváhagyja:
- Sportfive International SA közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés,
- Magyar Telekom Nyrt. szponzori szerződés,
- Magyar Posta Zrt. szponzori szerződés,
- OTP Bank Nyrt. szponzori szerződés,
- adidas Budapest Kft. szponzori szerződés.
Az MLSZ Küldöttközgyűlése felhatalmazza az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket módosítsa
és/vagy meghosszabbítsa.”
2. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy
- a Sportfive-val fennálló szerződésnek az egyes válogatott mérkőzések internetes és
mobiltelefonos közvetítési jogának MLSZ általi megszerzése érdekében történő módosítását
piaci feltételek figyelembe vételével a Sportfive-val megtárgyalja és a szerződésmódosítást az
MLSZ képviseletében aláírja;
- az adidas Budapest Kft-vel kötendő szponzori szerződés feltételeit megtárgyalja és a
szerződést az MLSZ képviseletében aláírja.
71/2013 (04.16.) számú határozat
Az Elnökség elfogadta az Etikai Kódex módosítására vonatkozó javaslatokat, egyben felkéri az MLSZ
Elnökét, hogy a javaslatot terjessze a Küldöttközgyűlés elé.
72/2013 (04.16.) számú határozat
Az Elnökség elfogadta a magyar utánpótlás versenyrendszer középtávú tervét, mely jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi, egyben hatályon kívül helyezte az Elnökség 221/2012. (12.13.)
számú határozatát.
Mellékletek:
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A magyar utánpótlás versenyrendszer középtávú terve
73/2013 (04.16.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyja az MLSZ 2013/2014-es sportfejlesztési
programját. Az elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy
-

a részletes sportfejlesztési programot a jóváhagyó hatóság (Nemzeti Sport Intézet) részére
nyújtsa be,
a jóváhagyás feltételeként a Nemzeti Sport Intézet által hatósági eljárás keretében elrendelt
esetleges módosításokat a programon vezesse át,
a sportfejlesztési program jóváhagyását követően gondoskodjon a programban foglaltak
megvalósításáról”.

74/2013 (04.16.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a társasági adó támogatási rendszerhez kapcsolódó a 25/2013 (02.21.) számú
határozatával elfogadott értékelési elveket az alábbiakkal egészítette ki:
A)
A női labdarúgó csapatok esetén a 2012/2013-as támogatási időszakban alkalmazott fejkvóták a
2013/2014-es támogatási időszakra is alkalmazandók. A női labdarúgó csapatok esetén, a támogatási
összeg meghatározása szempontjából, az egy csapatra eső játékosok száma legfeljebb 25 fő lehet.
B)
A női labdarúgó csapatok számának bemutatásakor a sportfejlesztési program benyújtásakor a
sportszervezeteknek lehetősége van olyan csapatokra is támogatást igényelni, amelyek
versenyeztetését csak a 2013/14-es évadban kezdi meg.
75/2013 (04.16.) számú határozat
1.) A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége, amely a 61/2012 (03.27.) számú határozatával
elfogadott 2012-2013. évi női felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa Versenykiírásában a
kupa névadó szponzori jogait a bajnoki év teljes időtartamára az MLSZ-hez vonta, jelen
határozatával a női felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa döntő reklám jogait az MLSZ-hez
vonja.
2.) A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadta a KÉSZ Holding Zrt.-vel, mint a 2013. évi Női
Magyar Kupa döntő szponzorával kötendő szerződését.
3.) A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a fenti vagyoni jogok értékesítéséből származó bevétel
és a Versenykiírásban előírt pénzdíj felosztásról az alábbiak szerint döntött:
Női Magyar Kupadöntő díjazása:
I. helyezett csapat

1.800.000.-Ft

II. helyezett csapat

900.000.-Ft

III. helyezett csapat

500.000.-Ft

IV. helyezett csapat

500.000.-Ft

76/2013 (04.16.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, az adidas sportszergyártó cég
magyarországi társaságával való szerződés aláírására.
77/2013 (04.16.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a NYIÁSZ 2. számú mellékletének (Utánpótlás képzési-kártalanítás)
átdolgozására ad-hoc bizottságot hozott létre.
A bizottság elnöke:
tagjai:

Dankó Béla
dr. George F. Hemingway
Tarsoly Csaba
Mátyás Tibor
Csiki Károly
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Versenybizottsági határozatok
097/2013 (04.17.) számú határozat
A 2013. április 20-án ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – FTC Labdarúgó Zrt. Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
DVSC Stadion Center pálya ( 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. ) 2013. április 20. ( szombat ) 17.00
óra
098/2013 (04.19.) számú határozat
A 2013. március 29-én elmaradt Vác Város LSE – DVTK SE I. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2013. április 23. ( kedd ) 16.00 óra
099/2013 (04.19.) számú határozat
A 2013. március 29-én elmaradt Vác Város LSE – DVTK SE I. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2013. április 23. ( kedd ) 16.00 óra
100/2013 (04.23.) számú határozat
A 2013. április 24-én ( szerda ) 16.00 órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. – Szeged 2011 Kft. Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2013. április 24. ( szerda ) 15.30 óra
101/2013 (04.23.) számú határozat
A 2013. május 12-én ( vasárnap ) 17.30 órára kisorsolt Szolnoki MÁV 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:
2013. május 10. ( péntek ) 17.30 óra
F-220/2012-2013. (04.17.) számú határozat
A Versenybizottság a 2013. április 13-ra kiírt Szuperinfó Vác FSE – Rubeola FC, a Piliscsabai AFC –
Szuperinfó Vác FSE és Cső-Montage BFC – Szuperinfó Vác FSE fiú U17 korosztályú futsal Északi
csoport bajnoki mérkőzések elmaradásában megállapítja a Szuperinfó Vác FSE sportszervezet
versenyügyi felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
F-221/2012-2013. (04.18.) számú határozat
A Versenybizottság a Külkereskedelmi SK és a Labdakergető BKSE férfi futsal NB II Nyugati csoport
rájátszás sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2013. április 19-re kiírt Külkereskedelmi SK
– Labdakergető BKSE és a 2013. május 13-ra kiírt Labdakergető BKSE – Külkereskedelmi SK férfi
futsal NB II Nyugati csoport rájátszás bajnoki mérkőzések pályaválasztói jogának felcseréléséhez.
A mérkőzések új időpontjai és helyszínei:
Labdakergető BKSE – Külkereskedelmi SK
A mérkőzés új időpontja:
2013. április 22. (hétfő), 20:30 óra
A mérkőzés helyszíne: Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ
Külkereskedelmi SK – Labdakergető BKSE
A mérkőzés új időpontja:
2013. május 10. (péntek), 21:20 óra
A mérkőzés helyszíne: Solymár, PEMÜ Sportcsarnok
F-222/2012-2013. (04.19.) számú határozat
A Versenybizottság a MAFC és az 1. FC Veszprém férfi futsal NB I sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2013. május 6-ra kiírt MAFC – 1. FC Veszprém férfi futsal NB I bajnoki
mérkőzés
új
helyszínen
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új helyszíne:
Csömör, Major út 7-9., Sportcsarnok
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F-223/2012-2013. (04.22.) számú határozat
A Versenybizottság a 2013. április 21-re kiírt MAFC – Gödöllői SK, a Gödöllői SK – Újszegedi TC és
az Euro Global Financing Kft. – Gödöllői SK fiú U17 korosztályú futsal Déli csoport bajnoki
mérkőzések elmaradásában megállapítja a Gödöllői SK sportszervezet versenyügyi felelősségét és az
iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
N-097-2012/2013. (04.18.) számú határozat
A Versenybizottság a VIKTÓRIA FC Szombathely sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a
2013. április 27.-én 14:00-ra kiírt VIKTÓRIA FC Szombathely – SFAC-OVB SOPRON leány U-17-es
bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés helyszíne változatlan: Király
Sportlétesítmény, Szombathely. Az új időpont: 2013. április 26. (péntek) 15:00 óra
Budapest, 2013. április 29.

dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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