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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

ELN-171/2020 (10.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az ’MLSZ Csoport” 2020. H1. időszaki pénzügyi helyzetről
szóló tájékoztatót.
ELN-172/2020 (10.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a társasági adó támogatási rendszer keretében az ingatlanfejlesztési
keretszámokat, valamint tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen a sportszervezetek által
benyújtott, ingatlanfejlesztésre irányuló sportfejlesztési programokat az előterjesztésben
bemutatott tartalommal támogatta.
Az Elnökség felkérte a Főtitkárt, hogy a hatósági eljárást az elnökségi döntéssel összhangban
folytassa le. Az Elnökség felhatalmazta a Főtitkárt az előzetes műszaki ellenőrzésre és ez
alapján – szükség szerint – a támogatási összeg módosítására, pontosítására, illetve – a
jóváhagyott támogatási kereteken belül – a sportszervezet kérésére, a beruházási elemek
indokolt cseréjének a jóváhagyására.
ELN-173/2020 (10.12.) számú határozat
1.
Az MLSZ Elnöksége megtárgyalta, és az abban foglalt tartalommal jóváhagyólag
tudomásul vette a „Döntés egyes, válogatott mérkőzések szervezésével kapcsolatos
kérdésekben” című előterjesztést.
2.

Az MLSZ Elnöksége felhatalmazta a Főtitkárt, hogy az előzetes megállapodásnál nem
kedvezőtlenebb feltételekkel véglegesítse és aláírja a stadionbérleti szerződést a Puskás
Aréna használatára, a 2020. november – 2024. december 31. közötti időszakra.

3.

Az MLSZ Elnöksége felkérte a Főtitkárt, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint önálló
eljárás rendben dolgozza ki és alkalmazza a gyakorlatban a férfi A-válogatott
mérkőzéseinek szervezésére, árazására, kedvezményekre, térítésmentes jegyek kiadására
vonatkozó részletszabályokat.

4.

Az MLSZ Elnöksége hatályon kívül helyezte az ELN-77/2019 (10.08.) számú
határozatát.

ELN-174/2020 (10.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a „Sportszervezetek vagyoni értékű jogainak
elvonása 2021/22 – 2024/25” című előterjesztést, és az alábbi döntéseket hozta.
1.

Az MLSZ Elnökség a 2021/22-es versenyévadtól kezdődően a 2024/25-ös versenyévad
végéig a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 37. §-a alapján elvonja az alábbi
versenyprogramok
a)
Nagypályás férfi:
NB I, NB II, NB III, Magyar Kupa és Amatőr Kupa,
b)
Nagypályás női:
NB I, Magyar Kupa,
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c)
d)

Futsal férfi:
Futsal női:

NB I, Magyar Kupa,
NB I, Magyar Kupa;

illetve a versenyprogramokban résztvevő sportszervezetek alábbi vagyoni értékű jogait:
Névszponzori jogok: teljes körűen, a részletes szabályokat jelen elnökségi határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező 1. számú melléklet tartalmazza;
(ii) Közvetítési jogok (televíziós, rádiós, internetes jogok): teljes körűen;
(iii) Marketing jogok: részben, a részletes szabályokat a jelen elnökségi határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező 2. számú melléklet tartalmazza.
(i)

2.

Az MLSZ Elnöksége felhatalmazta a Főtitkárt az elvont vagyoni értékű jogok központi
értékesítésének előkészítésére, az előkészítő tárgyalások és tender eljárások lefolytatására
a vonatkozó jogszabályok előírásai mellett. A tárgyalások és tenderek alapján előkészített
döntési javaslatot külön előterjesztés keretében, legkésőbb 2021. március 31-ig az
Elnökség elé kell terjeszteni.

ELN-175/2020 (11.04.) számú határozat
1.
Az MLSZ Elnöksége elfogadta, hogy a magyar férfi ’A’ és utánpótlás válogatottak
hazai mezként a 2022-es FIFA World Cup ciklus kezdetétől az adidas által tervezett
egyedi, ország-specifikus, Team Victory Red színű mezt viseljék.
2.

Az MLSZ Elnöksége elfogadta, hogy a magyar férfi ’A’ és utánpótlás válogatottak
hazai mezként a 2022-es FIFA World Cup ciklus kezdetétől az adidas által tervezett
egyedi, ország-specifikus, fehér színű mezt viseljék, amely mez mell részén a trikolór
keresztcsík fut át.

3.

Az MLSZ Elnöksége felhatalmazta a Főtitkárt, hogy a jövőben a magyar válogatottak
által használt mez anyagának, szabásának és színezésének nem lényeges változásáról a
Marketing és Média Bizottság bevonásával, saját hatáskörben eljárva döntsön.

ELN-176/2020 (11.04.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az MLSZ Sportigazgatósága által versenyeztetett válogatottak
egészségvédelmi protokollját. Az MLSZ Sportigazgatóságának egészségvédelmi protokollja
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2020. november 13-án lép hatályba.
ELN-177/2020 (11.04.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége jóváhagyta a FIFA felé felterjesztésre kerülő 2021. évi nemzetközi
játékvezetői és asszisztensi keretet.
ELN-178/2020 (11.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége – tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm.rendelet 4. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt
előírásokra – az alábbi döntéseket hozta:
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1.

Az OTP Bank Bozsik-program iskolai csapatok részvételével zajló eseményei
átmenetileg, újabb döntés meghozataláig felfüggesztésre kerülnek.

2.

A versenyszerűen sportoló labdarúgó és futsal játékosok részvételével zajló valamennyi
versenyprogram az eredeti versenynaptár szerint, az alábbi rendelkezések
figyelembevételével folytatódik:
a)
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az MLSZ által szervezett amatőr
versenyrendszerekben (ideértve a férfi NB III-as bajnokságot) részt vevő
sportszervezetek egészségvédelmi protokollját. Az amatőr sportszervezetek
egészségvédelmi protokollja jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és
2020. november 13-án lép hatályba.
b)
Az OTP Bank Liga NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban
résztvevő sportszervezetek, a Merkantil Bank Liga NB II. férfi felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokságban résztvevő sportszervezetek, valamint a Simple Liga Női
NB I. Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban részvevő sportszervezetek
bajnoki mérkőzéseinek elhalasztása kapcsán továbbra is az ELN-144/2020 (09.11.),
az ELN-149/2020 (09.11.), valamint az ELN-154/2020 (09.11.) számú elnökségi
határozatokban foglaltak szerint kell eljárni.
c)
Az NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban, a Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó MOL Magyar Kupában vagy a Női Felnőtt nagypályás
labdarúgó Magyar Kupában résztvevő sportszervezetek bajnoki vagy kupa
mérkőzéseinek elhalasztása kapcsán a Labdarúgás Versenyszabályzatának hatályos
előírásait kell alkalmazni.
d)
A labdarúgás szakág b) és c) pontban nem nevesített valamennyi
versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek és a futsal szakág valamennyi
versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek – a Labdarúgás
Versenyszabályzatának vagy Futsal Versenyszabályzatának egyaránt 27. § (3)
bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban –
d1) egyoldalú kérelem alapján (a mérkőzés előtt legalább 2 nappal), ellenfelük
hozzájárulása nélkül,
d2) versenyügyi következmények nélkül,
d3) akár több alkalommal is
kérhetik bajnoki mérkőzéseik elhalasztását.
e)
A d) pont alapján elhalasztott mérkőzés új időpontját a sportszervezetekkel történt
egyeztetés után az illetékes Versenybizottság jelöli ki. Az időpont kijelölésekor
nem kell figyelembe venni az LVSZ 27.§ (2) d) pontjában foglaltakat. Az illetékes
Versenybizottság által hozott határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

ELN-179/2020 (11.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége hozzájárult ahhoz, hogy az MLSZ Orvosi Bizottsága saját tagjaiból és
külső szakértőkből Tanácsadó Testületet hozzon létre a koronavírus fertőzéssel kapcsolatos
szakmai állásfoglalások megtételére és a vitás egészségügyi kérdések elbírálására. Az Elnökség
felhatalmazta a Főtitkárt a Tanácsadó Testület működéséhez szükséges feltételek biztosítására.
ELN-180/2020 (11.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége – tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm.rendeletben foglalt előírásokra – elrendelte
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−

az ELN-166/2020 (10.01.) számú elnökségi határozattal elfogadott a 2020/21. évi OTP
Bank Liga NB I. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban szereplő
sportszervezetek egészségvédelmi protokolljának
−
az ELN-167/2020 (10.01.) számú elnökségi határozattal elfogadott a 2020/21. évi
Merkantil Bank Liga NB II. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban szereplő
számára egészségvédelmi protokolljának
−
az ELN-168/2020 (10.01.) számú elnökségi határozattal elfogadott a 2020/21. évi Simple
Liga Női NB I. Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban szereplő sportszervezetek
számára egészségvédelmi protokolljának
2. fokozatra előírt szabályainak (24-28. pontok) alkalmazását.
ELN-181/2020 (11.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége – tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm.rendelet 6. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt
előírásokra – az alábbi döntéseket hozta:
A labdarúgás és futsal szakág MLSZ által szervezett valamennyi versenyrendszerének
mérkőzéseit nézők nélkül, zárt körülmények között,
a)
a vonatkozó jogszabályok, és
b)
az MLSZ Biztonsági Szabályzatában, az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatában és a
Labdarúgás Versenyszabályzatában foglalt előírások
alapján,
c1) az OTP Bank Liga NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő
sportszervezetek, a Merkantil Bank Liga NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságban résztvevő sportszervezetek, valamint a Simple Liga Női NB I. Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokságban részvevő sportszervezetek bajnoki és kupa
mérkőzésein a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben
foglalt kiegészítő rendelkezések betartásával,
c2) a labdarúgás szakág c1) pontban nem nevesített valamennyi más versenyrendszerében
részt vevő sportszervezetek és a futsal szakág valamennyi versenyrendszerében részt
vevő sportszervezetek bajnoki és kupa mérkőzésein a jelen határozat elválaszthatatlan
részét képező 2. számú mellékletben foglalt kiegészítő rendelkezések betartásával
kell megrendezni.

Budapest, 2020. november 11.
Dr. Vági Márton
főtitkár
sk
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