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Elnökségi határozatok
ELN-54/2020 (04.24.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége úgy döntött, hogy amennyiben a Kormány részben vagy egészben
feloldja az érvényben lévő tilalmakat, nevesítetten rendeletben meghatározott feltételek
között engedélyezi csapatedzések tartását és sportesemények megrendezését, akkor az
UEFA nemzetközi felnőtt nagypályás versenyeire kvalifikáló MLSZ versenysorozatok
folytatására a fenti kormányrendelet megjelenésétől számított 20. napot követő első
szerdától vagy szombattól (amelyik előbb van), de legkésőbb június 13-tól kerül sor.
ELN-55/2020 (05.04.) számú határozat
1.

Az MLSZ Elnöksége a jelen határozat 2-8. pontjaiban foglalt kivételekkel valamennyi
bajnokságára és kupasorozatára, valamint az összes grassroots tornájára és kupájára
(továbbiakban: Versenysorozatok) az alábbi döntéseket hozta:
a)
A felfüggesztett Versenysorozatok nem folytatódnak, lezárásra kerülnek, a
Versenysorozatok elmaradt és hátralévő mérkőzéseit nem játszák le a csapatok;
b)
A bajnoki táblázatok a jelenlegi állapotuk szerint rögzülnek (a továbbiakban: Záró
táblázat), a Versenyprogramok hivatalos végeredmény nélkül kerülnek lezárásra,
nincsenek végső helyezések, nincsenek bajnokok, nincsenek végeredmény
alapján feljutók és kiesők, nincs érem és oklevél díjazás;
c)
Azoknál a Versenysorozatoknál, amelyeknél a 2020/21-es idényben a 2019/20as idény helyezéséhez kötődik a nevezés joga, a 2019/20-as bajnokságban részt
vett csapatok jogosultak az ismételt nevezésre.

2.

Az MLSZ Elnöksége a Simple Női Liga NB I-es bajnokságból az UEFA női BL-be
nevezendő csapat kijelölése érdekében az alábbiakról döntött:
a)
A 13. fordulóban le nem játszott MTK Hungária FC – DVTK mérkőzést le kell
játszani, és a mérkőzés eredményét a 2019/20. évi bajnokság eredményei közé
fel kell vezetni. A bajnoki táblázat ebben az állapotában rögzül (Záró táblázat).
b)
Az a) pont szerint kialakult Záró táblázat első két helyén álló csapatok a
Versenykiírás 8. E) pontjában írt eljárás szerint két győzelemig tartó
mérkőzéseken döntik el egymás között a 2020/21-es női BL-indulás jogát. A
mérkőzésekre alkalmazni kell a jelen határozat 3.c, d és e) pontjának előírásait;
c)
A fenti a) és b) pontokban jelzett mérkőzéseken kívül a bajnokság egyéb
mérkőzése nem kerül lejátszásra;
d)
A bajnokság hivatalos végeredmény nélkül kerül lezárásra, nincsenek végső
helyezések, nincsen bajnok, nincsenek végeredmény alapján kiesők, nincs érem
és oklevél díjazás.
e)
A 2020/21-es idényben a 2019/20-as bajnokságban részt vett csapatok
jogosultak a nevezésre.

3.

Az MLSZ Elnöksége az OTP Bank Liga NB I-es Bajnokság és a férfi Magyar Kupa
hátralévő mérkőzéseinek lejátszása tekintetében az alábbiakról döntött:
a)
A jelzett mérkőzéseket az eredeti versenykiírásokban foglaltak szerint
legkorábban 2020. május 23. és legkésőbb július 12. között le kell játszani.
b)
A Versenyigazgató felhatalmazást kapott a fenti időszak versenynaptárának
összeállítására a TV-közvetítések jogtulajdonosával történő egyeztetést
követően, azzal, hogy a mérkőzéseket a lehető legrövidebb idő alatt kell
lejátszani, és egy csapat két bajnoki mérkőzése között legalább 3 nap legyen.
Amennyiben egy csapat Magyar Kupa és bajnoki mérkőzést játszik egymást
követően, akkor legalább 2 nap kell legyen ezen két mérkőzés között;
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c)

d)
e)

f)

g)

A mérkőzések során 5 cserejátékos szerepelhet, de a cserékre a mérkőzés alatt
csak 3 időpontot lehet felhasználni (a félidőben végrehajtott csere ebbe nem
számít bele);
A mérkőzések során mindkét félidőben a félidő felénél ivószünetet kell tartani a
játékosok számára;
A jelzett mérkőzéseket a 170/2020 (IV.30.) számú Korm.rendelet 1. § (1)
bekezdés a) pontjára tekintettel zárt körülmények között (zárt kapu) kell
lejátszani, melynek feltételeit külön elnökségi határozat írja le;
Amennyiben az OTP Bank Liga NB I-es bajnokság összes fordulója megtartásra
kerül, akkor a bajnokság végeredménye, a bajnok és a kieső csapatok, valamint
az UEFA BL, valamint EL sorozatokban részvételre jogosult csapatok a
Versenykiírás szerint kerülnek meghatározásra;
Amennyiben a férfi Magyar Kupa összes fordulója megtartásra kerül, akkor a
Magyar Kupa győztese indulhat az UEFA EL sorozatában, kivéve, ha a Magyar
Kupa győztese az OTP Bank Liga 1-3. helyezettjének valamelyike: ebben az
esetben az UEFA előírásai szerint az UEFA EL-sorozatában az OTP Bank Liga
4. helyezettje jogosult indulni.

4.

Az MLSZ Elnöksége a Merkantil Bank Liga NB II-es Bajnoksággal kapcsolatban az
alábbiakról döntött:
a)
A felfüggesztett NB II-es bajnokság nem folytatódik, a bajnokság elmaradt és
hátralévő mérkőzései nem kerülnek lejátszásra;
b)
A bajnoki táblázat a jelenlegi állapota szerint rögzül (Záró táblázat), a bajnokság
hivatalos végeredmény nélkül kerül lezárásra, nincsenek végső helyezések,
nincs bajnok, nincsenek végeredmény alapján feljutók és kiesők, nincs érem és
oklevél díjazás;
c)
A b) pont szerinti Záró táblázat 1. és 2. helyén álló csapatok jogosultak a
2020/21-es idényben az OTP Bank Liga NB I-es bajnokságba történő nevezésre.
d)
A b) pont szerinti Záró táblázat 18., 19. és 20. helyén álló csapatok nem lesznek
jogosultak a 2020/21-es idényben az NB II-es bajnokságba való nevezésre;
e)
A c) és d) pont végrehajtása során, pontazonosság esetén a Labdarúgás
Versenyszabályzatának 47. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárást kell követni.

5.

Az MLSZ Elnöksége a férfi NB III-as Bajnokság keleti, közép és nyugati csoportjával
kapcsolatban az alábbiakról döntött:
a)
A felfüggesztett NB III-as bajnokság nem folytatódik, a bajnokság elmaradt és
hátralévő mérkőzései nem kerülnek lejátszásra;
b)
A bajnoki táblázatok a jelenlegi állapotuk szerint rögzülnek (Záró táblázat), a
bajnoki csoportok hivatalos végeredmény nélkül kerülnek lezárásra, nincsenek
végső helyezések, nincsenek bajnokok, nincsenek végeredmény alapján feljutók
kiesők, nincs érem és oklevél díjazás;
c)
A b) pont szerinti három Záró táblázat 1. helyén álló csapatok (összesen három
csapat) lesznek jogosultak a 2020/21-es idényben a Merkantil Bank Liga NB II-es
bajnokságba történő nevezésre.
d)
A b) pont szerinti három Záró táblázat utolsó három helyén álló csapatok,
valamint a legrosszabb 13. helyen álló csapat (összesen tíz csapat) nem lesznek
jogosultak a 2020/21-es idényben az NB III-as bajnokságba való nevezésre;
e)
A c) és d) pont végrehajtása során, pontazonosság esetén a Labdarúgás
Versenyszabályzatának 47. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárást kell követni;
f)
A 2020/21-es idényben az NB III-as bajnokságra az alábbi csapatok
nevezhetnek:
a 2019/20-as NB III-as bajnokságban részt vett csapatok [ide nem értve a
c) és d) pontok alapján más osztályban induló csapatokat],
a jelen határozat 6. c) pontjában meghatározott megyei I. osztályú
csapatok, valamint

4

-

a 2020/21-es férfi felnőtt nagypályás NB I-es csapatok második csapatai.

6.

Az MLSZ Elnöksége a férfi felnőtt megyei I. osztály bajnokságaival kapcsolatban az
alábbiakról döntött:
a)
A felfüggesztett megyei I. osztályú bajnokságok nem folytatódnak, a bajnokságok
elmaradt és hátralévő mérkőzései nem kerülnek lejátszásra;
b)
A megyei I. osztályú bajnoki táblázatok a jelenlegi állapotuk szerint rögzülnek
(Záró táblázat), a bajnokságok hivatalos végeredmény nélkül kerülnek lezárásra,
nincsenek végső helyezések, nincsenek bajnokok, nincsenek végeredmény
alapján feljutók és kiesők, nincs érem és oklevél díjazás;
c)
A b) pont szerint módosult bajnoki tabellák első helyén álló csapatok (összesen
húsz csapat) lesznek jogosultak a 2020/21-es idényben az NB III-as bajnokságba
történő nevezésre;
d)
A c) pont végrehajtásakor, pontazonosság esetén a Labdarúgás
Versenyszabályzatának 47. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárást kell követni;
e)
A 2020/21-es idényben a megyei I. osztályú bajnokságokra az alábbi csapatok
nevezhetnek:
a 2019/20-as megyei I. osztályú bajnokságokban részt vett csapatok [ide
nem értve a c) pont alapján más osztályban induló csapatokat],
a jelen határozat 4. d) pontjában meghatározott korábbi NB III-as csapatok.

7.

A férfi U19, U17 és U16 bajnokságok 2020/21-es versenyrendszere az Elnökség ELN48/2019 (06.11.) számú határozata szerint kerül kialakításra, azzal, hogy a 2019/20-as
bajnokságok végeredménye hiányában a Záró táblázaton elfoglalt helyet kell
alkalmazni.

8.

Az MLSZ Elnöksége a 2020/21-es UEFA U19 BL sorozatra az ETO FC Győr
sportszervezetet nevezi, tekintettel a jelen határozat 1. b) pontjában írottakra, valamint
az MLSZ U19 I. osztály Záró táblázatára.

9.

Az MLSZ Elnöksége a fenti döntések megtartásával, a folytatásra kijelölt
versenysorozatok tényleges lejátszása, a nevezésre jogosult csapatok tényleges
nevezése, a licensz eljárások eredménye, valamint a 2020/21-es nemzetközi naptár
ismeretében dönt az esetlegesen szükséges és célszerű feltöltésekről, illetve
véglegesíti a 2020/21-es idény országos felnőtt nagypályás bajnokságainak (NB I, NB
II és NB III-as bajnokság csoportjainak) létszámát és Versenykiírását.

ELN-56/2020 (05.04.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége – tekintettel a 170/2020 (IV.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében
foglaltakra – ELN-55/2020 (05.04.) számú határozatában döntött egyes versenyprogramok
folytatásáról.
A csoportos edzéseket a Korm.rendelet előírása szerint 2020. május 4-től lehet elkezdeni, a
mérkőzések megrendezésére legkorábban 2020. május 23-tól és legkésőbb 2020. július 12.
között kerülhet sor.
Fentiekre tekintettel az
MLSZ
Elnöksége
a 2019/20-as idény folytatódó
versenyprogramjaiban résztvevő csapatok számára az egészségügyi kockázatok
minimalizálása érdekében alábbi kötelezettségeket írja elő.
1.

A sportszervezet sportolóinak, sportszakembereinek, a sportolók tevékenységét segítő,
kiszolgáló személyeknek, a sportszervezet adminisztratív munkatársainak, és általában
minden, a sportszervezet munkájában résztvevő személynek kötelessége az általános
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járványügyi előírások ismerete és mind a munkahelyen, mind pedig a munkahelyen
kívül, a magánéletben történő fokozott betartása.
2.

Az érintett sportszervezetek haladéktalanul, de legkésőbb 2020. május 9-től, a
bajnokság hivatalos befejezéséig kötelesek egy járványügyi felelőst alkalmazni
(egészségügyi végzettségű személy), akinek a feladata az egyesületi szabályok
összeállítása, az előírt oktatás megszervezése, az előírások betartatása és
ellenőrzése, a szüksége adminisztráció teljesítése, a COVID-19 tesztek regisztrálása,
az esetleges fertőzések regisztrálása, a hatóságokkal, a szövetség járványügyi
felelősével, és a többi klub járványügyi felelősével való kapcsolattartás.

3.

A sportszervezeteknek kötelező egyenként történő személyi azonosítással
meghatározni a kiemelt egészségvédelmi intézkedésekkel érintettek körét
(továbbiakban Célcsoport), és arról listát beküldeni az MLSZ-hez a megfelelő
formanyomtatványon. A listán fel kell tüntetni minden olyan személyt, aki a 2. pontban
jelölt időszakban bármilyen rövid ideig közvetlenül érintkezik, illetve egy légtérben
tartózkodik a sportszervezet felnőtt keretének munkájában résztvevő sportolókkal. A
listát hetente frissíteni szükséges, valamint a mérkőzésekre külön listát kell
összeállítani.

4.

A sportszervezetek kötelezettsége a 3. pontban meghatározott személyek
tájékoztatása, valamint oktatása az egészségvédelmet szolgáló kötelező előírásokról
és a követendő magatartásról. Az oktatott tartalom ismeretét ellenőriznie kell a
sportszervezetnek. A tájékoztatás, oktatás és ellenőrzés a sportszervezet és a játékos
felelőssége és érdeke. Az MLSZ a tájékoztatás tartalmának meghatározásához igény
esetén segédletet állít össze a sportszervezetek számára.

5.

A sportszervezet kötelezettsége, hogy folyamatosan rendelkezzen a sportolók
tekintetében egy naponta frissülő kontaktlistával, amelyből kiderül, hogy az adott
sportoló a legutóbbi negatív COVID-19 tesztje óta, név szerint kikkel érintkezett, illetve
kikkel volt egy légtérben egybefüggően 15 percnél tovább, 1,5 méteres távolságon
belül.

6.

A sportszervezet kötelezettsége a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
1. számú mellékletben leírt egészségvédelmi tesztek és vizsgálatok megtartása,
valamint az abban előírt intézkedések megtétele a szükséges esetben, a 3. pontban
meghatározott személyek tekintetében.

7.

Az MLSZ elnöksége felkéri a sportszervezeteket egy egészségvédelmi szempontokra
és intézkedésekre vonatkozó belső normarend elkészítésére és alkalmazására, vagy
annak hiányában az ilyen tartalmú MLSZ által összeállított javaslat felhasználására (2.
számú melléklet), saját felelősségi körben való alkalmazására.

8.

Amennyiben a sportszervezet nem követi a jelen határozat 1-6. pontjai, valamint a 6.
pontban meghatározott szabályzat előírásait, vele szemben fegyelmi eljárásnak van
helye, a Fegyelmi Szabályzat alkalmazásával. Tekintettel az egészségvédelem
jelentőségére, minden ilyen fegyelmi vétség – az arányosság figyelembevételével – a
mérlegelhető büntetések közül a legsúlyosabbal büntetendő.

ELN-57/2020 (05.04.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége – tekintettel a 170/2020 (IV.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében
foglaltakra – ELN-55/2020 (05.04.) számú határozatában döntött egyes versenyprogramok
folytatásáról.
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1.

A csoportos edzéseket a kormányrendelet előírása szerint 2020. május 4-től lehet
elkezdeni, a mérkőzések megrendezésére legkorábban 2020. május 23-tól és
legkésőbb 2020. július 12. között kerülhet sor.

2.

Tekintettel arra, hogy a 170/2020 (IV.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésének a)
pontja zárt kapu előírása mellett engedélyezi a hivatásos verseny programok
folytatását, az Elnökség elrendeli a mérkőzés rendezésre vonatkozó érvényes
szabályok kiegészítését az 1. pontban jelzett időszakra. A kiegészítő előírások
szabályzata jelen határozat elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi.

3.

A 2. pontban szabályzat fegyelmi szempontból az érvényes rendezési előírásokkal
azonos elbírálás alá esik.

Budapest, 2020. május 04.

dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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