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Elnökségi határozatok

ELN-153/2014 (08.26.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a 2014-2015. évi női NB II felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírás 7. és 9. pontjait az alábbiak szerint módosítja:
7. A BAJNOKSÁG IDŐRENDJE
A) Az őszi idény időtartama
2014. augusztus 30. – november 30.
B) A tavaszi idény időtartama
2015. március 07. – június 21.
Kétcsoportos lebonyolítás esetén:
A) A 2014-2015. évi női NB II bajnokság két csoportjának első 3 helyezett, feljutásra jogosult
csapata rájátszáson vesz részt oda – vissza alapon (6 mérkőzés), melybe magukkal viszik
a csoportellenfeleikkel szemben elért eredményeiket (4 mérkőzés).
B) A rájátszás 1. helyezett csapata feljut a 2015-2016. évi női NB I osztályú bajnokságba.
C) A rájátszás 2. helyezett csapata osztályozó mérkőzést játszik a 2014-2015. évi NB I női
bajnokság 7. helyezettjével oda-vissza alapon a feljutásért. Az osztályozó mérkőzés győztes
csapata a 2015-2016. évi női NB I osztályú bajnokságban szerepel.
ELN-154/2014 (08.26.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a 2014-2015. évi női felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar
Kupa versenykiírás 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:
B) Az 0. forduló (előselejtező) mérkőzéseinek időpontjai:
a) 0. forduló: 2014. augusztus 23-24. (szombat-vasárnap)
I.) Résztvevők: Nevezéstől függően!
II.) Mérkőzések száma: páronként egy mérkőzés
C) Az 1-5. fordulók mérkőzéseinek időpontjai:
a) 1. forduló: 2014. szeptember 13-14. (szombat-vasárnap)
I.) Résztvevők: 16 csapat.(Nem NB I-es)
II.) Mérkőzések száma: 8 ( 8 x 1)
b) 2. forduló: 2014. október 11-12. (szombat-vasárnap)
I. Résztvevők: 16 csapat
II. Mérkőzések száma: 8 ( 8 x 1 )
c) 3. Forduló: 2014. november 1-2. (szombat-vasárnap)
I. Résztvevők: 8 csapat.
II. Mérkőzések száma: 4 ( 4 x 1 )
d) 4. Forduló: 2015. április 4-5. (szombat-vasárnap)
I.) Résztvevők: 4 csapat
II.) Mérkőzések száma: 2 ( 2 x 1 )
e) 5. Forduló (Döntő):
I.) Helyszín: A férfi Ligakupa döntőjének előmérkőzése.
II.) Résztvevők: 2 csapat
III.) Mérkőzések száma: 1
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ELN-155/2014 (08.26.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a NYIÁSZ 22.§ (5) bekezdését 2014. augusztus 27-i hatállyal törli.
ELN-156/2014 (08.26.) számú határozat
1. Az Elnökség 2014. augusztus 27-i hatállyal Illés János és Tállai András urakat az NB I-es
Bizottsági tagságából felmenti. Az Elnökség megköszöni a bizottságban végzett
tevékenységüket, további munkájukhoz sok sikert kíván.
2. Az Elnökség 2014. augusztus 27-i hatállyal kinevezte Dobos Barna, illetve Lucsánszky Tamás
urat az NB I-es Bizottság tagjává 2015. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.
3. Az MLSZ Elnöksége eddigi munkáját megköszönve és elismerve visszahívja az NB I Bizottság
tagságából Feleki Attila urat.
4.

Az MLSZ Elnöksége 2014. augusztus 27-i hatállyal kinevezte Győri János urat az NB I-es
Bizottság tagjává, 2015. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.

ELN-157 (08.26.) számú határozat
Az Elnökség az NB I-es Bizottság Ügyrendjének 3. és a 6.3.2 pontjainak 1. bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
3.

A Bizottság szervezete
A mindenkori férfi felnőtt nagypályás nemzeti első osztályú (NBI) bajnokságban résztvevő
sportszervezetek javaslata alapján az Elnökség sportszervezetenként 2 főt nevez ki a bizottság
tagjává, de az adott sportszervezet csak egy szavazati joggal rendelkezik.

6.3.2. Szavazás
A Bizottság a döntéseit nyílt szavazással hozza. Az érvényes döntéshez a szavazáskor a jelenlévő
szavazati joggal rendelkezők egyszerű többsége, de legalább 5 szavazat szükséges. Amennyiben
valamely előterjesztés kapcsán szavazategyenlőség áll fenn, az előterjesztés elfogadásáról a
Bizottság Elnöke dönt.

ELN-158/2014 (08.26.) számú határozat
Az Elnökség a 77/2014 (04.22) sz. határozat 3. pontja alapján a jelentős utánpótlás-nevelési
tevékenységet végző szervezetek részére a rendelkezésre álló támogatási összeg felosztását a
a) tömegesítési eredmények premizálása (fejkvóta és csapatszám ill. tömegesítési vállalások
elfogadása)
b) minőségi utánpótlás-nevelés premizálása (tehetség-bónusz)
figyelembevételével az alábbiak szerint rendeli el:
Javasolt felosztás
14 730 000 Ft

Klub
Balmazújvárosi FC
Ceglédi VSE

13 810 000 Ft

Csákvár TK

9 710 000 Ft

Dunaújváros PASE

17 530 000 Ft

FC Ajka

9 990 000 Ft

Grosics Akadémia Futballklub/Szeged 2011. Kft

4 280 000 Ft

Gyirmót FC

33 230 000 Ft

Mezőkövesdi Zsóry SE

22 590 000 Ft
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Paksi SE

28 090 000 Ft

Pápai Egyesített Labdarúgó Club

20 210 000 Ft

SC Sopron

23 420 000 Ft

Siófoki Bányász SE

21 700 000 Ft

Soroksár Sport Club Kft.

20 390 000 Ft

Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre

22 280 000 Ft

Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft.

22 920 000 Ft

Vác Város LSE

39 240 000 Ft

ZTE FC Zrt.

35 880 000 Ft

Összesen

360 000 000 Ft

Amennyiben a költségvetési forrás nagyobb a fenti összegnél, akkor a többletet arányosítani kell a
fenti részösszegekhez.
ELN-159 (08.26.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége hatályon kívül helyezi az MLSZ Elnökségének 34/2007 és 25/2008. számú
határozatait.
Az MLSZ Elnöksége akként dönt, hogy az MLSZ a sportszervezetek által a Sporttv. 11. § (3)
bekezdése alapján fizetendő díj nettó összegének 100 %-át utánpótlás nevelési támogatás jogcímén
fizeti meg a díj fizetésére egyébként a Sporttv. rendelkezései alapján köteles sportszervezet részére.
Az MLSZ Elnöksége úgy dönt, hogy jelen határozat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
ELN-160/2014 (08.26.) számú határozat
Az Elnökség úgy döntött, hogy a 24/2014. (02.11.) számú határozatában az egyedi támogatásokra
vonatkozóan a keretösszeget 5 millió forintra módosítja.
ELN-161/2014 (08.26.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az Infrastruktúra Szabályzat módosítását, amely jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-162/2014 (08.26.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Labdarúgás versenyszabályzat
(nagypályára, csökkenetett pályaméretre) 11.§ Játékjogosultság a mérkőzésen pontjának (3)
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
(3)

A mérkőző csapat kapusa, akár kezdő-, akár cserejátékos minőségben, sportszervezete azonos
napon lejátszott találkozóiból legfeljebb kettő mérkőzésen szerepelhet, de csak kapusposzton.
A mérkőző csapat kapusa egy bajnoki-kupa hétvégén (péntek-szombat-vasárnap) legfeljebb két
mérkőzés négy félidejében szerepelhet.

ELN-163/2014 (08.26.) számú határozat
Az MLSZ elnöksége megtárgyalta és elfogadta a klubkártya bevezetésének előrehaladásáról szóló
előterjesztést, amely alapján az alábbi döntést hozza:
Az MLSZ elnöksége a tájékoztatás alapján megerősíti, hogy az egyes klubok által kiadott kártyák,
illetve a jegyvásárláshoz és belépéshez valamennyi NB I-es stadionra kiterjedő országos
klubkártya rendszer a szurkolók és a klubok érdekét szolgálja, a szurkolók kiszolgálásának
modern, kényelmes, gyors eszköze, miközben hatékonyan segíti a törvényes előírások betartását.
Erre hivatkozva az elnökség – tekintettel a jogszabályi előírásokra, az MLSZ stratégiájára, a
stadionépítési, stadionfejlesztési projektek előrehaladására, valamint a nemzetközi tapasztalatokra,
fenntartja 127/2014 (06.26) sz. elnökségi határozatát az országos, egységes klubkártya kötelező
bevezetésére azzal, hogy a klubok egy alkalommal, különösen indokolt esetben kérhetik, a
kötelező kártyahasználat bevezetésének legfeljebb 2014. február 23-i határidőre való
elhalasztását. Ebben a körben az MLSZ csak az alábbi indoklásokat mérlegeli:
a) a Klub hazai mérkőzéséinek megrendezésére kijelölt stadion vonatkozásában a Nemzeti
Stadionfejlesztési Program keretében a beléptető rendszert is érintő fejlesztésről született döntés;
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b) a Klub neki fel nem róható okból bizonyíthatóan nem képes teljes körűen kielégíteni a szurkolói
kártyaigényeket, vagy nem képes biztosítani a kötelező kártyahasználat technikai feltételeit a
szeptember 15-i határidőre.
Az NB I-es klubok a határidő halasztással összefüggő kérelmét az MLSZ Központi Hivatala részére
kell benyújtani. A kérelmekről az MLSZ Elnöksége által elfogadott feltételek mellett a Főtitkár soron
kívül dönt.
ELN-164/2014 (08.26.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Futsal versenyszabályzat 37.§ Bajnoki- és
kupamérkőzés helye pontjának (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
(4)

A nevezési lapon bejelentett főpálya csak a sportszervezet székhelyével azonos helységben
illetve attól legfeljebb 30 km-re lehet.
Ez alól kivétel:
a)
a rendkívüli eset vagy, ha fegyelmi döntés következtében nem játszhat a csapat a
sportszervezet székhelyén, a saját pályáján. Ilyen esetben lehetőség szerint olyan
pályán kell a mérkőzését lejátszani, hogy ezzel ellenfelének többletköltséget,
hosszabb utazást ne okozzon;
b)
amennyiben egy gazdasági társaság az MLSZ által kiírt Felnőtt Futsal Nemzeti
Bajnokságba további csapatot nevez be, akkor a gazdasági társaság cégkivonatában
telephelyként, vagy fióktelepeként szereplő helységben is megrendezheti ezen csapat
bajnoki mérkőzéseit.

Budapest, 2014. augusztus 29.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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