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Elnökségi határozatok
ELN-100/2015 (07.07.) számú határozat
Az Elnökség az alább felsorolt állandó bizottságok elnökeit és tagjait 2015. október 15-ig kinevezte.
Fellebbviteli Bizottság
Elnök: Dr. Szűcs Ernő
Tagok: Dr. Lassányi Gábor, Makray Balázs, Dr. perenyei Péter, Dr. Tüske Gábor, Dr. Paulikovics
Péter, Dr. Széles Szabolcs.
Futsal Bizottság
Elnök: Drucskó Zoltán
Tagok: Mezei József, Simon Ferenc, Szabó László.
Igazolási és Vitarendezési Bizottság
Elnök: Dr. Nagy József
Tagok: Esterházy Márton, Dr. Füzi Ákos, Dr. Horváth Balázs.
Marketing és Média Bizottság
Elnök: Balogh Gabriella
Tagok: Schrankó Gábor, Kassai Lili, Kovács Tibor, Szabó László, Simon Zoltán.
NB I-es Bizottság
Tagok: Szabó Tamás, Árki Gábor, Szima Gábor, Balogh Attila, Burcsa Győző, Nyíri Zoltán, Gács Pál,
Deutsch Péter, haraszti Zsolt, Mészáros László, Bolla Krisztián, Kóbor László, Tóth Miklós, Roderick
Duchâtelet, Dr. Kovács Mihály, Igricz Mihály, Vancsa Miklós, Keresztúri András.
NB II-es Bizottság
Elnök: Margitai Zoltán
Tagok: Földi Sándor, Kaibás Dezső, Potoczki Tamás, Nemes Ferenc.
Női Bizottság
Tag:
Lovász Gyöngyi
Versenybizottság
Elnök: Studniczky Ferenc
Alelnök: Lovász Tamás István
Tagok: Dr. Bánhegyi Gergely, Bodoki József, Csák Albert, Illés János, Nagy Mátyás, Tóth Márton, Dr.
Világi Balázs, Weinmann Péter.
ELN-101/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fehérvár FC Kft..-t a sportszervezet kérelmére, a stadion rekonstrukció
megkezdéséhez igazodóan 2015. december 31-ig mentesíti a központi jegyértékesítő rendszerhez
történő csatlakozás kötelezettsége alól, a Sóstói Stadionban rendezett bajnoki- és
kupamérkőzéseken.
ELN-102/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadja a 2015. évi férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság megyei alap
versenykiírását, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-103/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadja a 2015. évi női felnőtt strandlabdarúgó bajnokság megyei alap
versenykiírását, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-104/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadja a 2015. évi leány U17 strandlabdarúgó bajnokság megyei alap
versenykiírását, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-105/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadja a 2015. évi fiú U19, U17, U15 utánpótlás strandlabdarúgó bajnokságok
megyei alap versenykiírását, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
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ELN-106/2015 (07.07.) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége elfogadja a Közvetítői Szabályzatot, mely jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezni.
2. Jelen határozat hatályba lépésével egy időben hatályát veszti az Elnökség 152/2012. (08.23.)
számú határozatával elfogadott Játékos-ügynök Licenc Szabályzat, valamint az Elnökség ELN72/2015. (06.01) számú határozata.
3. Az MLSZ Elnöksége megbízza a Főtitkárt, hogy készítse el a kapcsolódó szabályzatok technikai
jellegű módosítását és küldje meg faxos szavazásra az elnökségnek, soron kívül intézkedjen az
informatikai rendszer kiépítéséről, illetve amennyiben szükséges, a költségvetési jóváhagyás
Elnökség elé terjesztéséről.
ELN-107/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége engedélyezi, hogy amennyiben a 2015-2016. évi Megyei I. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás bajnokságra kevesebb számú csapat nevez a versenykiírásban meghatározottaknál és a
feltöltésre vonatkozó szabályok alapján sem lehet feltölteni a bajnokságot, akkor a 2015-2016. évi NB
II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás bajnokságban résztvevő sportszervezet tartalék csapatával is fel
lehessen tölteni a bajnokságot.
ELN-108/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége támogatja, hogy az MLSZ Versenyigazgatósága olyan versenykiírás tervezetet
készítsen, amely alapján a jövőben Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 1 bajnoki év alatt
kerüljön megrendezésre.
ELN-109/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Infrastruktúra Szabályzat 12. § (1) pontjában foglalt, a nagypályás labdarúgó
pályák méreteire vonatkozó előírásokat, a következők szerint módosítja:
D-F kategóriájú pályák mérete:
i. Hossza: 100 m - 105 m-ig
ii. Szélessége: 64 m - 68 m-ig
ELN-110/2015 (07.07.) számú határozat
Az Elnökség jóváhagyja az előterjesztésben szereplő módosításokkal kiegészített, egységes
szerkezetű Gazdálkodási Szabályzatot.
ELN-111/2015 (07.07.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadta a Szatmárnémeti városában működő Római
Katolikus Püspökség kérelmét a Szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Líceum sportpályája
felső burkolatának újraöntéséhez, a pálya felfestéséhez, a szükséges hálók és sporteszközök
beszerzéséhez felhasználható pénzügyi támogatás nyújtására. Az Elnökség felhatalmazta az MLSZ
Főtitkárát, hogy a szerződést az Elnökség elé benyújtott előterjesztésben rögzített feltételek alapján
kösse meg.
ELN-112/2015 (07.07.) számú határozat
A labdarúgó, illetve sportszervezete által kezdeményezett honosítási, azaz magyar állampolgárság
megszerzésére irányuló kérelmet az MLSZ az illetékes állami hivatal megkeresésére abban az
esetben támogatja, ha
-

-

az NB I és NB II osztályokban szereplő klubok játékosai a FIFA vonatkozó szabályzata
(jelenleg: Az alapszabály végrehajtásáról rendelkező szabályzat 5-8 pontja) alapján
beválogatásuk esetén játszhatnak valamely korosztályos vagy felnőtt magyar nemzeti
válogatottban;
az NB III szintig bezárólag alacsonyabb osztályban szereplő klubok utánpótláskorú (20.
év betöltéséig) játékosai esetében, ha a FIFA szabályzat alapján a magyar nemzeti
válogatottakban való szereplésük jogilag lehetséges, és támogatásukat az MLSZ
Szakmai Bizottsága javasolja.

Az Elnökség felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a honosítással kapcsolatos eljárási szabályokat
2015. július 31-ig saját hatáskörben hozza meg.
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ELN-113/2015 (07.07.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a 2015/16 – 2017/18 bajnokságok időtartamára 2015.
július 1. és 2018. június 30. közötti időszakra vonatkozó sportbiztosítási ajánlatok közül a Groupama
Garancia Biztosító Zrt. által benyújtott ajánlat elfogadásáról döntött. Az Elnökség felhatalmazza az
MLSZ Főtitkárát, hogy a szerződéseket a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel megkösse.
ELN-114/2015 (07.07.) számú határozat
1. Az Elnökség a 2014-ben képzett szolidaritási összeg felhasználásáról szóló beszámolót
elfogadta, egyben a 2015-ben rendelkezésre álló 120 millió Forintos szolidaritási összeg
felhasználását az alábbi jogcímek szerint jóváhagyta:
Jogcím
Női futball támogatása
Egyes díjcsökkentésben nem részesülő amatőr sportszervezetek
támogatása
Kedvezményes pályaépítési program támogatása
2.

Támogatási keret
40 millió Forint
40 millió Forint
40 millió Forint

Az Elnökség döntött továbbá, hogy az 1. pontban megjelölt, a női futball támogatására szolgáló
összeg, valamint az UEFA Grassroots Charta alapján járó 100 ezer EUR forrás felhasználásáról
szóló döntési hatáskört a női bizottsághoz rendeli.

ELN-115/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014. évi I. törvény (a Sportról) 33.§ (4) bekezdésében foglalt korlátozásra
tekintettel nem támogatja a Felsőtárkány SC SE kérelmét és nem engedélyezi, hogy a Mezőkövesd
Zsóry FC Kft II. csapata a 2015-2016. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságban részt vegyen.
ELN-116/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014. évi I. törvény (a Sportról) 33.§ (4) bekezdésében foglalt korlátozásra
tekintettel nem támogatja a Kiskunfélegyháza HTK és a Tiszakécske VSE kérelmét és nem járul
hozzá, hogy a Tiszakécskei LC Kft a 2015-2016. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokságban, a Kiskunfélegyházi Honvéd Labdarúgó Club Kft pedig a 2015-2016. évi
Bács-Kiskun Megyei I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban vegyen részt.
ELN-117/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Biztonsági Szabályzatot módosította, amely jelen határozat elválaszthatatlan
melléklete.
ELN-118/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a társasági adó támogatási rendszerhez kapcsolódóan benyújtott sportszervezeti
programok tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímein benyújtott támogatási igényeinek elbírálására
vonatkozó javaslatot az előterjesztésben bemutatott tartalommal támogatja. Az Elnökség felkéri a
Főtitkárt, hogy a hatósági eljárást az elnökségi döntéssel összhangban folytassa le. Az Elnökség
felhatalmazza a Főtitkárt az előzetes műszaki ellenőrzésre és ez alapján – szükség szerint – a
támogatási összeg módosítására, pontosítására, illetve – a jóváhagyott támogatási kereteken belül – a
sportszervezetek kérésére, a beruházási elemek indokolt cseréjének a jóváhagyására.
ELN-119/2015 (07.07.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a központi bevételek felhasználásához kapcsolódó Pénzügyi Monitoring
Rendszer Eljárásrendet jóváhagyta.
ELN-120/2015 (07.07.) számú határozat
Az Elnökség jóváhagyta, hogy a 2016/2017-es bajnoki szezontól az egyes vagyoni értékű jogok
ellenértékének folyósítására kidolgozott pénzfelosztási elvek a TAO értékelési elvekbe, valamint az
utánpótlás-nevelésre megítélt állami támogatásokra vonatkozó szerződésekbe is beépítésre
kerüljenek. Ennek érdekében az Elnökség megbízza a főtitkárt, hogy az egységes pénzfelosztási
elvek részletszabályzati legkésőbb 2015. december 31-ig dolgozza ki és terjessze az Elnökség elé.
ELN-121/2015 (07.07.) számú határozat
1. Az Elnökség jóváhagyólag elfogadta az NBI, NBII, Magyar Kupa, Amatőr Kupa, Szuper Kupa
versenyprogramok, a női labdarúgás, futsall, strand labdarúgás MLSZ által rendezett mérkőzések
és MLSZ által kiírt versenyprogramok mérkőzési, valamint a férfi felnőtt és utánpótlás
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válogatottak MLSZ-nél lévő jogokkal rendelkező hazai mérkőzések televíziós és rádiós
közvetítése vagyoni értékű jogainak tenderen történő kiírásáról szóló előterjesztést.
2.

Az Elnökség jóváhagyja a tender alapvető feltételeit, és felhatalmazza az MLSZ főtitkárát, hogy a
közvetítési jogok értékesítésére a 2016/2017, a 2017/2018, a 2018/2019, a 2019/2020 és a
2020/2021 bajnoki évek tekintetében kiírandó tender részletes jogi feltételeit külső szakértővel
kidolgoztassa és a tenderkiírást az MLSZ képviseletében közzétegye.

ELN-122/2015 (07.07.) számú határozat
Az Elnökség összehívja az MLSZ Rendkívüli Küldöttközgyűlését.
A Küldöttközgyűlés
időpontja:
helyszíne:

2015. október 13.
GLOBALL Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.)

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés
időpontja:
2015. október 22.
helyszíne:
GLOBALL Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.)
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai:
1. Alapszabály módosítása
2. A Küldöttközgyűlés elvi állásfoglalása, nyilatkozata

6

Versenybizottsági határozatok
34/2015 (07.03.) számú határozat
A BFC Siófok Kft. 2015 – 2016. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-VI-1/2015-16. (07.02.) számú határozat
Az FB megállapítja, hogy Balog Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-VII-1/2015-16. (07.04.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Gáspár Szabolcs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
strandlabdarúgó bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VII-2/2015-16. (07.05.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Forgács Dániel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
strandlabdarúgó bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

Budapest, 2015. július 07.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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