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PREAMBULUM
A magyar labdarúgás évszázados történetének sikerei, kimagasló tudású játékosai, edzői és sportvezetői a magyar
történelem és kultúra részévé emelték a sportágat.
A Magyar Labdarúgó Szövetség elkötelezett a sportág hagyományainak ápolása, művelőinek segítése mellett. A Magyar
Labdarúgó Szövetség megismerteti és népszerűsíti a labdarúgó sportágat a gyermekek és ifjak körében; segíti és támogatja,
hogy minél többen szenteljék szabadidejüket a labdarúgásnak; versenyeket szervez annak érdekében, hogy a labdarúgó
sport magas színvonalú, szerethető legyen és nemzetközi sikereket érjen el.
A Magyar Labdarúgó Szövetség elkötelezett, hogy a labdarúgásban, mint a legnépszerűbb sportágban a Fair Play szelleme
érvényesüljön. Elkötelezett, hogy a labdarúgó mérkőzések ajándékozzák meg a nézőket a játék szórakoztató jellegével és a
vetélkedés izgalmával.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a Magyarország területén működő, a labdarúgó
sportággal foglalkozó országos sportági szakszövetség. Az MLSZ a sportágban sporttevékenységet folytató jogi és
természetes személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő, a labdarúgó sportágat az
önkormányzatiság elvén irányító, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a Sporttv. 20. § (1) bekezdése alapján a labdarúgás sportágban kizárólagos
jelleggel a Sporttv-ben valamint más jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el, és törvényben
megállapított különleges jogosítványokat gyakorol, így a Sporttörvény alapján az állam, illetőleg a helyi
önkormányzat által ellátandó közfeladatok megvalósításáról gondoskodik. A Civiltv. 37. § (3) c. pontjára tekintettel
az MLSZ Elnöksége belső szabályzatot alkot az iratbetekintés szabályairól.
(2) Az MLSZ a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a sportról szóló 2004. évi I.
törvény (a továbbiakban: sporttörvény), az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civiltv.) valamint a Nemzetközi
Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: FIFA) és az Európai Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: UEFA)
alapszabálya, továbbá saját alapszabálya szerint működik.
(3) Az MLSZ politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független. Pártoknak anyagi támogatást nem
nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.
(4) Az MLSZ önálló jogi személy.
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2. §
(1) Az országos sportági szakszövetség neve: Magyar Labdarúgó Szövetség.
(2) A Magyar Labdarúgó Szövetség rövidített neve: MLSZ.
(3) Az MLSZ székhelye: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.
(4) Az MLSZ jelvénye: aranyszínnel szegélyezett körmezőben belső zöldszínű körszegély. A zöld körmezőben
aranyszínű felirat: Magyar Labdarúgó Szövetség, középen 1901 felirat. A zöld körmezőn belül - a legbelső körben
alul - egy aranyszínű futball labda helyezkedik el, melynek tetejétől arany csíkkal két részre van osztva a belső
terület. A baloldali részen arany csíkokkal 9 mezőre osztott a terület, melyből alulról, pirossal kezdve piros és fehér
színek vannak felváltva, a jobboldali területen zöld mezőben arany korona látszik, mely koronából fehér alapú
kettős kereszt emelkedik ki arany széllel a piros színű mezőből.

(5) Az MLSZ zászlaja: piros, fehér, zöld színű keresztcsíkozású, a fehér mezőben az MLSZ jelvénye.
(6) Az MLSZ alapításának éve: 1901.
(7) Törölve 2011. május 17-i hatállyal.
3. §
(1) Az MLSZ a FIFA és az UEFA tagja. Ismeri, elfogadja és betartja e szervezetek alapszabályát, szabályzatait és
döntéseit.
(2) Az MLSZ tagjai, a tag labdarúgói és hivatalos személyei, az MLSZ hivatali egységei, szervei, valamint hivatalos
személyei tevékenységük során kötelesek az (1) bekezdésben foglalt szabályokat, valamint az MLSZ
alapszabályát és más szabályzatait mindenkor betartani. A tag a nevezés benyújtásával nyilatkozik ezen
szabályzatok ismeretéről.
(3) Az MLSZ gondoskodik arról, hogy tagjai, hivatali egységei, szervei, valamint tisztségviselői, alkalmazottai és
megbízottai megismerjék és betartsák az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabályokat. Az MLSZ tagjai
számára biztosítja az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott szabályok hozzáférhetőségét
(4) A (2) bekezdésben nevezettek elismerik a svájci Lausanne-ban székelő Sportbíróság (CAS) törvénykezését.
(5) Az UEFA által szervezett nemzetközi klubversenyen való részvételkor (a nevezés benyújtásakor) a résztvevő a (2)
és (4) bekezdésben foglaltakat írásban igazolja.
(6) Az MLSZ elfogadja a Nemzetközi Szabályalkotó Testület (a továbbiakban: IFAB) által megállapított
játékszabályokat és gondoskodik arról, hogy azt tagjai is megismerjék, továbbá az elnökség szabályalkotó
tevékenysége során gondoskodik azok betartásáról.
(7) Az MLSZ az (1) és (6) bekezdésben meghatározott szabályzatok hatályos szövegét mindenkor elérhetővé teszi
honlapján, magyar nyelven.
(8) Az MLSZ mindenkor biztosítja szerveinek demokratikus működését.
(9) Az MLSZ és tagjai részt vesznek a FIFA és az UEFA által szervezett nemzetközi versenyeken.
(10) Az MLSZ tagjai az UEFA klublicenc rendszer előírásai szerint vesznek részt az UEFA által szervezett nemzetközi
klubversenyeken.
(11) Az MLSZ biztosítja, hogy az UEFA vagy az MLSZ által szervezett versenyekhez előírt klublicenc kétszintű eljárás
során kerüljön elbírálásra.
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(12) Az MLSZ biztosítja, hogy sem természetes, sem jogi személy (beleértve a hozzá tartozó társaságot és
leányvállalatot) nem rendelkezik egynél több tag befolyásolásával abban az esetben, ha ez bármely mérkőzés
vagy verseny sportszerűségét és tisztaságát veszélyezteti.
(13) Az MLSZ szolgáltatásait az MLSZ tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti.
4. §
Az MLSZ működése fölötti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja a sporttörvény 27. §-ban meghatározottak
szerint.
II.
AZ MLSZ CÉLJA
5. §
Az MLSZ célja a Fair Play szellemű labdarúgó sport általános irányítása, szervezése, fejlesztése és népszerűsítése vallási,
faji és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és bajnoki osztályban, valamint a sportág
nemzetközi szereplésének elősegítése.
III.
AZ MLSZ HIVATALI SZERVEZETE
6. §
(1) Az MLSZ sportszakmai, ügyviteli, gazdálkodási és adminisztrációs feladatai ellátása érdekében hivatali
szervezetet (továbbiakban: szövetségi hivatal) hoz létre.
(2) A szövetségi hivatal a központi hivatalból és a területi feladatokat ellátó megyei igazgatóságokból áll.
(3) Törölve 2011. május 17-i hatállyal.
(4) Az MLSZ a hazai labdarúgó versenyrendszer szervezése és irányítása érdekében megyei (budapesti)
igazgatóságokat (a továbbiakban együttesen: megyei igazgatóságok) hoz létre:
a) törölve 2011. május 17-i hatállyal.
b) a megyei igazgatóságokat a megyei (budapesti) igazgatók (a továbbiakban együttesen: megyei igazgatók)
vezetik, akik az MLSZ nevében az MLSZ Szabályzatában meghatározott módon aláírási és utalványozási
joggal rendelkeznek;
c) a megyei igazgatók munkáját az MLSZ főtitkára irányítja, míg a megyei igazgatóságok gazdálkodását és
vagyonkezelését az MLSZ Felügyelő Bizottsága ellenőrzi;
d) törölve 2011. május 17-i hatállyal;
e) a megyei igazgatóságok felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
6/A. §
2011. január 1-jén hatályát vesztette.
6/B. §
2011. január 1-jén hatályát vesztette.
6/C. §
2011. január 1-jén hatályát vesztette.
IV.
AZ MLSZ ÉS MEGYEI IGAZGATÓSÁGAINAK FELADATAI
7. §
Az MLSZ központi feladatai
Az MLSZ központi feladatai:
a) a labdarúgó sportág szakmai irányítása, illetve szakmai színvonalának emelése;
b) a magyar labdarúgás képviselete a sportág nemzetközi szervezeteiben, a sportág érdekeinek képviselete az
állami szervek, a helyi önkormányzatok, a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) és annak
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szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi
sportéletben;
c) a nemzeti válogatott csapatok által a magyar labdarúgás képviselete a nemzetközi sporteseményeken;
d) a nemzeti válogatott keretek kialakítása és működtetése, a felkészülési programjaik elkészítése és
lebonyolítása, a válogatott csapatok mérkőzéseinek előkészítése és megrendezése, a válogatott
mérkőzésekkel kapcsolatos vagyoni értékű és kereskedelmi jogok hasznosítása, reklám és a labdarúgást
népszerűsítő feladatok ellátása;
e) a Fair Play szellemének ápolása és népszerűsítése;
f) a nemzetközi szövetségek versenynaptáraihoz igazodó nemzeti versenynaptár meghatározása és kiadása;
g) az MLSZ versenyrendszerének szervezése és működtetése, valamint a magyar labdarúgás
versenyrendszerében lévő versenykiírások jóváhagyása;
h) amatőr, vegyes (nyílt), hivatásos versenyrendszer kialakítása, továbbá a Nemzeti Bajnokságok és a Magyar
Kupák megrendezése;
i) a közép- és hosszú távú utánpótlás nevelési program megalkotása és végrehajtása;
j) a labdarúgás alapjainak bővítése az iskolai és szabadidős labdarúgás támogatásával, szervezésével;
k) a sportszervezetekben foglalkoztatott edzők és egyéb sportági szakemberek képzésének és
továbbképzésének biztosítása, működési feltételeinek jóváhagyása;
l) a FIFA és az országos játékvezetői és ellenőri keret jóváhagyása, a játékvezetők foglalkoztatása, munkájuk
minősítése, képzésük és továbbképzésük biztosítása;
m) a vonatkozó jogszabályoknak, a FIFA és UEFA szabályzatoknak, határozatoknak és döntéseknek, valamint
az MLSZ belső szabályzatainak és határozatainak végrehajtása, valamint ezek ellenőrzése;
n) a labdarúgó mérkőzések eredményének szabályzatba, jogszabályba vagy a Fair Play szellemébe ütköző
módon történő befolyásolásának megakadályozása;
o) a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek használatának tilalmára vonatkozó szabályzat
megalkotása, a tilalom betartásának ellenőrzése, illetve ezen szerek és módszerek használatának
szankcionálása;
p) a sportesemények megrendezésének, valamint a sportlétesítmények sportszakmai feltételeinek
meghatározása és a versenyrendszerben szereplő sportszervezetekkel és sportolókkal szemben támasztott
követelményekről szóló szabályzat jóváhagyása;
q) a labdarúgók külföldi versenyzéséhez illetőleg a külföldi állampolgárságú labdarúgók hazai versenyzéséhez a
– nemzetközi szövetségek által megkívánt – versenyzési hozzájárulás megadása;
r) az MLSZ működéséhez szükséges szabályzatok, így különösen az MLSZ Szervezeti és Működési
Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ), a gazdálkodási és pénzügyi rendelkezéseket tartalmazó Gazdasági
Szabályzat és a Munkaügyi Szabályzat meghatározása és elkészítése;
s) a megyei igazgatóságok szabályzatainak elfogadása, szabályszerű működésük ellenőrzése;
t) a labdarúgás központi nyilvántartásainak vezetése;
u) az MLSZ működési és gazdasági feltételeinek megteremtése;
v) a labdarúgás versenyrendszerével kapcsolatos vagyoni értékű jogok elvonása, hasznosítása, az ezzel
kapcsolatos szerződések megkötése a sporttörvény 36. § és 37. § alapján;
w) közvetlen vagy közvetett támogatás nyújtása a labdarúgással kapcsolatos sportcélú beruházások és
fejlesztések megvalósításához;
x) annak biztosítása, hogy a labdarúgás sportbeli értékei mindenkor megelőzzék annak üzleti érdekeit;
y) a vonatkozó jogszabályokban és az MLSZ szabályzataiban meghatározott jogkörök gyakorlása;
z) a labdarúgás sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő
sportrendezvények biztonságos lebonyolításának ellenőrzése külön szabályzatban meghatározott módon;
z1) a labdarúgás sportágban a szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatok ellátása;.
z2) jogszabályban meghatározott, valamint a labdarúgás működési feltételeinek biztosításával összefüggő
egyéb feladatok ellátása.
8. §
Az MLSZ megyei igazgatóságainak hatáskörébe utalt feladatok
A megyei igazgatóságok feladatai:
a) az MLSZ által a feladataik közé utalt felnőtt és utánpótlás bajnokságok és kupák (továbbiakban: a megyei
versenyrendszer) versenykiírásainak elkészítése az MLSZ Elnökségének elfogadott irányelvei alapján,
jóváhagyásra való felterjesztése, ezen versenyrendszerek működtetése, az abban résztvevő
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sportszervezetek tevékenységének összehangolása, versenyengedély díjának beszedése és a
versenyengedély kiadása;
b) az MLSZ szabályzataiban meghatározott jogkörök gyakorlása;
c) közreműködés a sportszakemberek, edzők és játékvezetők képzésében, továbbképzésében;
d) a megyei versenyrendszerben közreműködő játékvezetői és ellenőri keret képzése, továbbképzése és
minősítése;
e) az MLSZ szabályzataiban meghatározott nyilvántartások vezetése;
f) a megyei versenyrendszerrel kapcsolatos és az MLSZ szabályzatai által hatáskörébe utalt igazolási, illetve
átigazolási ügyek ellátása;
g) közreműködés az MLSZ utánpótlás programjának végrehajtásában;
h) az MLSZ előzetes hozzájárulása és felhatalmazása alapján a hatáskörébe utalt bajnokságokkal és saját
versenyeivel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását érintő szerződések megkötése az MLSZ
nevében;
i) az MLSZ előzetes hozzájárulása és felhatalmazása alapján támogatási szerződés megkötése bármely
önkormányzattal az MLSZ nevében;
j) az MLSZ alapszabályában, szabályzataiban és határozataiban meghatározottak végrehajtása.
V.
AZ MLSZ TAGJAI
9. §
(1) Az MLSZ tagja a versenyrendszerében résztvevő valamennyi sportszervezet és a labdarúgás utánpótlás-nevelés
fejlesztését végző alapítványok. A magyar labdarúgó szövetség tiszteletbeli tagja a gyermek versenyrendszerében
résztvevő csapat közoktatási intézménye, illetve a szabadidős sport versenyrendszerében résztvevő valamennyi
sportszervezet.
(2) Az MLSZ-be való belépés és kilépés önkéntes.
(3) Csak az a jogi személy lehet tagja az MLSZ-nek, amely az MLSZ alapszabályát és szabályzatait elfogadja, az
MLSZ-t céljai elérésében tevékenységével támogatja, és tagdíjfizetési kötelezettségének a megadott határidőig
eleget tesz. A tagdíjat a nevezéssel egyidejűleg kell befizetni, mértékét az Elnökség jogosult meghatározni. A
tagdíj 30 %-a az MLSZ-t, míg 70 %-a az adott megyei igazgatóságot illeti.
(4) A bajnokságban való részvételre beadott nevezés elfogadása és a tagdíj befizetése a tagsági viszonyt
automatikusan létrehozza / megújítja, továbbá a sportszervezet a tagsági viszonyból adódó jogaival és
kötelezettségeivel azonnal rendelkezik. Képviselői azonnali hatállyal választhatók és választhatnak. A nevezés
elfogadásáról első fokon a bajnokságot működtető hivatali egység versenybizottsága, másodfokon fellebbviteli
bizottsága dönt.
(5) Az MLSZ nyilvántartást vezet tagjairól az alábbi adataival:
a) a sportszervezet bírósági (cégbírósági) végzésben közölt neve és címe;
b) a sportszervezet bírósági (cégbírósági) nyilvántartási száma és kelte;
c) a sportszervezet bírósági (cégbírósági) végzésében megjelölt képviselőjének neve és címe.
(6) A tagság megszűnik:
a) kilépéssel;
b) kizárással;
c) a versenyrendszerből történő kilépéssel vagy kizárással;
d) jogutód nélküli megszűnéssel;
e) a bajnokságba való nevezés határidejének elmulasztásával.
(7) A tag kizárására kizárólag abban az esetben kerülhet sor ha:
a) a versenyrendszerben nem vesz részt;
b) az MLSZ alapszabályát és egyéb szabályzatát, valamint határozatát súlyosan megsérti.
A kizárásra a Fegyelmi Szabályzat eljárási rendelkezései az irányadóak.
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10. §
(1) A tag joga:
a) részt vehet az MLSZ, a megyei igazgatóságok tevékenységében, versenyrendszerében és rendezvényein az
MLSZ alapszabálya szerint;
b) jelölhet, valamint küldöttje útján részt vehet az MLSZ Küldöttközgyűlésének határozathozatalában;
c) küldöttje útján választhat, illetve küldöttje útján választható az MLSZ szerveibe;
d) az alapszabály módosítására javaslatot tehet; észrevételeket, javaslatokat tehet az MLSZ, illetve megyei
igazgatóságának működésével kapcsolatban;
e) ajánlásokat tehet az intézkedésre jogosult szervnek az MLSZ-t, a megyei igazgatóságait és a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására;
f) írásban felvilágosítást kérhet az MLSZ, illetve megyei igazgatóságainak tevékenységéről, melyre az MLSZ,
illetve megyei igazgatóságainak illetékes szerve harminc napon belül köteles írásban választ adni;
g) igénybe veheti az MLSZ és megyei igazgatóságainak szolgáltatásait;
h) kiadványain feltüntetheti MLSZ tagságát;
i) részt vehet nemzetközi mérkőzéseken és versenyeken a FIFA és az UEFA előírásaiban meghatározott MLSZ
engedély alapján;
j) a sporttörvényben meghatározott vitás ügyekben keresettel fordulhat a Sport Állandó Választott Bíróságához..
A Tiszteletbeli tag joga megegyezik a tag jogával, kivéve a b), a c), d.) pontokkal.
(2) A tag kötelezettsége:
a) közreműködés az MLSZ és megyei igazgatóságai feladatainak megvalósításában, részvétel a versenyeken
és a Fair Play szellemének ápolásában;
b) a labdarúgásra vonatkozó jogszabályoknak, a FIFA, az UEFA és az MLSZ alapszabályainak,
szabályzatainak, döntéseinek, irányelveinek, a megyei igazgatóságok szabályzatainak és határozatainak,
illetve az ezekben megfogalmazott kötelezettségek betartása és teljesítése, valamint a vele tagsági vagy
szerződéses jogviszonyban álló, a labdarúgással összefüggő tevékenységet végző természetes
személyekkel történő betartatása
c) a tagdíj befizetése;
d) annak biztosítása, hogy sem maga, sem érdekeltségében lévő más természetes vagy jogi személy (beleértve
a holding társaságokat és a leányvállalatokat) nem gyakorol felügyeletet azonos osztályban szereplő egynél
több sportszervezet felett, vagy nem rendelkezik egynél több sportszervezetnél tulajdonnal, befolyással,
irányítással abban az esetben, ha ez bármely mérkőzés vagy verseny tisztaságát és sportszerűségét
veszélyezteti;
e) az MLSZ főtitkárának azonnali értesítése írásban a d) pontban foglaltak megsértésének észlelése esetén;
f) annak betartása, hogy a FIFA által meghatározott rendkívüli körülményeket kivéve nem tartozhat az MLSZ-en
kívül egy másik labdarúgó nemzeti tagszövetséghez sem;
g) a nemzetközi és a hazai versenynaptár előírásainak betartása, továbbá annak biztosítása, hogy az MLSZ
engedélye nélkül nem játszik mérkőzést olyan szövetség sportszervezetével, amelyik nem tagja a FIFA-nak
vagy az UEFA-nak;
h) olyan biztonsági szolgálat kialakítása (technikai és személyi), mely biztosítja a saját rendezésű
sportrendezvényei biztonságos és zavartalan lebonyolítását;
i) a Sport Állandó Választott Bíróságának döntését elfogadja, és tiszteletben tartja;
j) az MLSZ főtitkárának azonnali írásbeli értesítése, amennyiben bármely természetes vagy jogi személy
bármely hazai vagy külföldi mérkőzés vagy verseny eredményének befolyásolására tesz kísérletet.
A Tiszteletbeli tag kötelezettsége megegyezik a tag kötelezettségével, kivéve a d), és f) pontokat.
VI.
AZ MLSZ SZERVEZETE
11. §
Az MLSZ szervei
(1) Az MLSZ szervei:
a) Küldöttközgyűlés
b) Felügyelő Bizottság
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c) Elnökség
d) Fegyelmi Felügyelő Testület
e) Állandó bizottságok
Az állandó bizottságok felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az MLSZ megyei szervei
a) Az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökségei
b) Az MLSZ megyei állandó bizottságai
A megyei állandó bizottságok felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az MLSZ szerveinek feladata és hatásköre az MLSZ szabályzataiban és SZMSZ-ében kerül szabályozásra.
VII.
AZ MLSZ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE
12. §
A küldöttek választási rendje, a Közgyűlésen szavazásra jogosult küldöttek
(1) Az egész (1) bekezdés törölve 2007.04.13. – 2007. május 01.-i hatállyal
(1/A) Az MLSZ Küldöttközgyűlésen résztvevő küldöttek megválasztásán szavazati joggal rendelkezik:
a) a sportszervezet bíróságon bejegyzett törvényes képviselője, illetve a sportiskola igazgatója, a diáksportkör
elnöke
b) a sportegyesület közgyűlésén (taggyűlésén) megválasztott - a sportszervezet bírósági végzéssel
nyilvántartásba vett alapszabálya szerinti - küldött, amennyiben közgyűlés, illetve taggyűlés érvényes
választási hitelesített jegyzőkönyvét a bajnokságot szervező Versenybizottsághoz, szervezeti egységhez
eljuttatták az MLSZ küldöttválasztást megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal.
(2) Az egész (2) bekezdés törölve 2007.04.13. – 2007. május 01.-i hatállyal
(2/A) Az MLSZ küldöttek választásának rendje:
Minden sportszervezet 1 (egy) szavazattal rendelkezik. Még azok a sportszervezetek is, amelyek különböző
versenyrendszerekben több csapatot is indítanak (NB I – NB III, illetve NB I - NB II) – abban az esetben, a
legmagasabb osztályban szereplő felnőtt csapat a mérvadó, kivéve az önálló utánpótlás sportszervezeteket, ahol a
legmagasabb korosztályú csapat a mérvadó.
A Küldöttre javaslatot írásban a választási ülést megelőzően legalább 2 (kettő) nappal, illetve szóban a választási
ülésen tehet a sportszervezet. A választási ülésen a szavazás mindig nyílt. Az a személy tekinthető megválasztott
Küldöttnek, aki a legtöbb szavazatot kapta és a jelenlévő sportszervezetek szavazatainak több mint 50%-át
megszerezte. Amennyiben a szavazás után nem állapítható meg a Küldött személye, akkor a be nem töltött
küldötti helyre vonatkozóan újabb szavazást kell tartani, a nem megfelelő számú szavazatot elért küldött jelöltek
között mindaddig, amíg a küldötti helyek betöltése nem történik meg.
a) A küldöttválasztási eljárást (továbbiakban: küldöttválasztás) a megyei bajnokságokban résztvevő
sportszervezetek részére a megyei igazgatóság (Versenybizottság vagy más az elnökség által kijelölt
bizottság) bonyolítja le.
b) A küldöttválasztási eljárást (továbbiakban: küldöttválasztás) a nagypályás, futsal és strandlabdarúgó Nemzeti
Bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére az alábbi szervezetek bonyolítják le:
ba./ nagypályás NB I-NB II férfi felnőtt bajnokság
MLSZ Versenybizottság
bb./ nagypályás NB III férfi felnőtt bajnokság
MLSZ VB irányításával a 6 Versenybizottság
bc./ nagypályás NB I-NB II női felnőtt bajnokság
MLSZ Versenybizottság
bd./ futsal NB I-NB II és strandlabdarúgó felnőtt bajnokság MLSZ Versenybizottság
c) A küldöttválasztást minden évben – választási ülésen - a bajnokság megkezdése előtt legalább 8 (nyolc)
nappal köteles lebonyolítani a bajnokságot szervező MLSZ illetve a megyei igazgatóság, melyről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A hitelesített és érvényes választási jegyzőkönyvet a bajnokságot szervező
MLSZ illetve megyei igazgatóság a küldött választást követő 8 (nyolc) napon belül kell megküldje az MLSZ
Főtitkárának
d) A Küldöttválasztási ülés időpontjáról a meghívókat a küldöttválasztás előtt legalább 15 (tizenöt) nappal ki kell
küldeni a sportszervezeteknek. A Küldöttválasztási ülés a megjelent sportszervezetek számára tekintet nélkül
határozatképes.
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e) A megválasztott küldöttek mandátumát az alábbiak szerint kell igazolni:
- a választásról szóló hitelesített jegyzőkönyv MLSZ-be – 8 (nyolc) napon belül történő – leadásával.
f) A mandátum egy bajnoki évre - a következő küldött megválasztásáig, de legkésőbb a következő bajnokság
kezdetéig - szól. A megválasztott küldött visszahívható. Visszahívására a küldöttválasztás szabályai az
irányadóak.
g) A megválasztott küldöttek az MLSZ főtitkára által kiállított mandátumigazolványt kapnak. A mandátum egy
bajnoki évre szól, a korábbi tag mandátuma az új tagok mandátumának átvételével jár le.
(3) Az egész (3) bekezdés törölve 2007.04.13. – 2007. május 01.-i hatállyal
(3/A) Az MLSZ küldöttek száma 100 fő az alábbi megoszlásban:
- férfi felnőtt nagypályás NB I 20 fő választott küldött minden NB I-es sportszervezet 1 küldött + az előző
bajnoki év eredménye alapján az 1. helyezettől kezdődően 1-1 fő, amíg a 20 fő létszám be nem telik
- férfi felnőtt nagypályás NB II 20 fő választott küldött
- férfi felnőtt nagypályás NB III 12 fő választott küldött;
- futsal és strandlabdarúgás NB I és NB II 1 fő választott küldött;
- női nagypályás NB I és NB II 1 fő választott küldött
- A megyei igazgatóságok versenyrendszerében szereplő sportszervezetek 46 fő választott küldötte oly
módon, hogy minden szövetségtől 2 fő, továbbá a területén legtöbb tagszervezetet regisztráló hat
megyei igazgatóság plusz 1-1 fő. Azonos számú tagszervezet esetén az a megyei igazgatóság állíthat
plusz 1 fő küldöttet, ahol több érvényes versenyengedély kerül regisztrálásra és kiadásra
- A rendelkezés 2011. január 1-én hatályát veszti és így az MLSZ küldötteinek száma 100 fő.
(4) A megyei igazgatóságok versenyrendszerében szereplő sportszervezetek választott küldötteinek megoszlása
a) 2 fő küldött esetén az alábbi
- megyei I. oszt. és II. oszt. - 1 fő,
- megyei III. és IV. oszt., és önálló utánpótlás sportszervezetek – 1 fő
b) 3 fő küldött esetén az alábbi
- megyei I. oszt. - 1fő
- megyei II. oszt.- 1 fő,
- megyei III. és IV. oszt., és önálló utánpótlás sportszervezetek – 1 fő
13. §
A Küldöttközgyűlés összehívása
(1) Az MLSZ legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés.
(2) A Küldöttközgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni olyan időpontban, hogy az éves beszámolók
elfogadásáról a vonatkozó jogszabályokban megállapított időpontokig dönteni lehessen.
(3) A Küldöttközgyűlést az elnökség hívja össze. Ezen időpont számít a Küldöttközgyűlés összehívásának.
(4) Az elnökség a Küldöttközgyűlés időpontjáról, helyéről, napirendjéről legalább a Küldöttközgyűlés napját harminc
nappal megelőzően kiküldött meghívóban értesíti a Küldöttközgyűlés tagjait. A meghívónak tartalmaznia kell
továbbá a határozatképtelenség miatt esetlegesen szükségessé váló, a határozatképtelenség miatt megismételt
Küldöttközgyűlés időpontját és helyét. A megismételt Küldöttközgyűlés időpontja a Küldöttközgyűlés eredeti
időpontjához képest legalább nyolc, legkésőbb harminc napon belüli időpont lehet.
(5) Az írásos anyagokat legkésőbb tíz nappal a Küldöttközgyűlés időpontja előtt kell kiküldeni a küldötteknek
elektronikus úton (e-mail), illetve az MLSZ honlapján megjelentetni. (Amennyiben a küldött nem rendelkezik
elektronikus elérhetőséggel, abban az esetben a Küldöttközgyűlés anyagát postai úton kell megküldeni számára).
14. §
A Küldöttközgyűlés határozatképessége
(1) A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen van.
(2) Ha a Küldöttközgyűlés a meghirdetett kezdő időponttól számított egy órán belül nem válik határozatképessé,
megismételt Küldöttközgyűlést kell tartani az eredeti meghívóban meghatározott időpontban.
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(3) A megismételt Küldöttközgyűlés csak az eredeti napirendi pontokat tárgyalhatja és a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.
15. §
A Küldöttközgyűlés tisztségviselői és bizottságai
(1) A Küldöttközgyűlés levezető elnöke az MLSZ elnöke, vagy a Küldöttközgyűlés által megválasztott személy.
(2) A Küldöttközgyűlés dönt a jegyzőkönyvvezetők (2 fő), a jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő), a mandátumvizsgáló
bizottság tagjainak (legalább 3 fő) és szükség esetén a szavazatszámláló bizottság tagjainak (legalább 3 fő)
személyéről.
16. §
A Küldöttközgyűlés napirendje
(1) A Küldöttközgyűlés napirendjére az elnökség tesz javaslatot. .
(2) A napirendi pontok elfogadásáról a Küldöttközgyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel, szóbeli szavazással.
(3) Bármely küldött írásban, az ok és a cél megjelölésével kezdeményezheti a főtitkárnál új napirendi pont felvételét
legkésőbb a Küldöttközgyűlés időpontját 15 nappal megelőző időpontig. A főtitkár a küldöttek által szabályszerűen
kezdeményezett napirendi pontokat köteles a Küldöttközgyűlés napirendjére felvenni és arról a küldötteket a
Küldöttközgyűlés írásos anyagának megküldésekor értesíteni.
(4) Az MLSZ köteles évente az alábbiakat Küldöttközgyűlésen tárgyalni:
a) az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámolót, mely kiterjed a b) pont szerinti beszámoló
által lefedett pénzügyi évre, valamint a mérleg fordulónapja és a Küldöttközgyűlés közti időszakra;
b) az elnökség beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerint;
c) az elnökség soron következő évi szakmai tervét és pénzügyi tervét;
d) az elnökség által előterjesztett éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő tartalommal;
e) a Felügyelő Bizottság írásos jelentését a fenti b) és d) dokumentumokról, valamint a fenti c) szerinti pénzügyi
tervről.
17. §
A Küldöttközgyűlés hatásköre
(1) A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az elnöknek, az Elnökség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és a Felügyelő Bizottság tagjainak öt
évi időtartamra történő megválasztása és visszahívása, munkájukról történő beszámoltatása. A Stv. 24 § (4)
bekezdése szerint az is megválasztható, aki nem a tag képviselője.
c) a tiszteletbeli elnök megválasztása;
d) döntés nemzetközi szervezetbe történő belépésről és kilépésről;
e) döntés tag kizárásáról az elnökség javaslata alapján a 9. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak
megvalósulása esetén;
f) törölve 2011. május 17-i hatállyal;
g) a labdarúgásra vonatkozó stratégiai fejlesztési koncepció elfogadása;
h) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági melléklet, valamint a tárgyévi
pénzügyi és szakmai terv elfogadása, továbbá a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása;
i) az MLSZ szervezetei (szervezeti egységek) jogi személlyé nyilvánítása és a jogi személy megszüntetése;
j) törölve;
k) az MLSZ más szakszövetséggel való egyesülésének, szétválásának elhatározása, megszűnésének,
önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról;
l) döntés az MLSZ sportági szövetséggé való átalakulásáról;
m) állandó és ad hoc bizottság létrehozása és megszüntetése;
n) azok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal.
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o) könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása
(2) Az alapszabály módosítására bármely tag és az elnökség tehet javaslatot.
(3) Az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot a Küldöttközgyűlés időpontját legalább tizenöt nappal
megelőzően írásban kell benyújtani az MLSZ főtitkárának, melyet köteles a Küldöttközgyűlés egyéb írásos
anyagaival együtt a küldötteknek megküldeni, továbbá azt a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni.
(4) törölve 2011. május 17-i hatállyal
(5) törölve 2011. május 17-i hatállyal
(6) törölve 2011. május 17-i hatállyal.
18. §
A Küldöttközgyűlés határozathozatala
(1) A Küldöttközgyűlés általában nyílt szavazással, és – a jelen (2), illetve a 19. § (7) bekezdésben foglaltak
kivételével – a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének igenlő szavazatával hoz határozatot
(2) A 17. § (1) bekezdésének a) pontja esetében a határozat meghozatalához a jelenlévő szavazásra jogosultak
legalább kétharmados, míg a 17. § (1) bekezdés k) pontja esetében a jelenlevő szavazásra jogosultak legalább
négyötödös többséggel szavaznak.
(3) A Küldöttközgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább
egyharmada indítványozza.
(4) A közgyűlés titkos szavazással választja az MLSZ elnökét, az elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és
tagjait, kivéve, ha a mandátumok száma megegyezik a jelöltek számával. Ebben az esetben a választás lehet nyílt
is.
(5) A Küldöttközgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, illetve akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § b) pont), vagy élettársa a határozat alapján::
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(6) A Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet és hangfelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
Küldöttközgyűlés helyszínét, időpontját, napirendjét, az elhangzott észrevételek lényegét, a javaslatokat, a
határozatokat, a határozatokat ellenzők és támogatók, valamint tartózkodók számarányát. A jegyzőkönyvhöz
csatolni kell a határozatképesség megállapítására alkalmas, jegyzőkönyvszerűen hitelesített jelenléti ívet. A
jegyzőkönyvet a Küldöttközgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, a Küldöttközgyűlésen választott két
személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet harminc napon belül a küldöttek rendelkezésére kell bocsátani e-mail-en
történő megküldéssel. A hangfelvételt a következő évi rendes Küldöttközgyűlés bezárásáig kell megőrizni. A
határozatok eredeti, hitelesített példányát a Központi Hivatal tárolja, azokat az MLSZ Hivatalos Értesítőjében kell
közzétenni, és a határozatok tárában kell nyilvántartani.
(7) Az MLSZ Küldöttközgyűlése nyilvános, azonban indokolt esetben – különösen üzleti titok, személyiségi
jogvédelem esetén – a jelenlevő szavazásra jogosultak legalább kétharmados többséggel korlátozhatják azt.
19. §
Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai választásának szabályai
(1) Az MLSZ elnökévé, az elnökség tagjává, a Felügyelő Bizottság elnökévé és tagjává történő választásra az MLSZ
tagja tehet személyi javaslatot, amelyet tizenöt nappal a Küldöttközgyűlés előtt köteles eljuttatni az MLSZ
főtitkárának címezve. Egy tag egy betöltendő tisztségre egy személyt javasolhat. A főtitkár a hozzá beterjesztett
jelöltek listáját – az írásos anyagokkal együtt – a küldötteknek megküldi és a Küldöttközgyűlés elé terjeszti..
(2) Jelölt az a nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, továbbá az Et. 8. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt vagy
letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki büntetlen
előéletű, nem áll közügyektől, valamint sportszakmai tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt. A jelöltség akkor
érvényes, ha a jelölt legalább 50 tag sportszervezet jelölését megkapta.
(3) A jelölteknek nyilatkozniuk kell a (2) bekezdésben írt feltételek meglétéről, valamint iskolai végzettségükről,
nyelvtudásukról, sport múltjukról, illetve hozzá kell járulniuk ezen információk nyilvánosságra kerüléséhez.
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(4) Minden jelenlévő küldött minden egyes tisztség vonatkozásában egy-egy szavazattal rendelkezik.
(5) Elnökké, illetve a Felügyelő Bizottság Elnökévé megválasztottnak az tekinthető, aki a kialakult sorrend alapján a
legtöbb szavazatot kapta és egyenként a jelenlévő küldöttek szavazatainak több mint felét megszerezte.
Az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztottnak azok (az elnökség esetében 8 fő, a Felügyelő
Bizottság esetében 6 fő) tekinthetők, akik a kialakult sorrend alapján a legtöbb szavazatot kapták és egyenként a
jelenlévő küldöttek szavazatainak több mint felét megszerezték.
Amennyiben a szavazás után nem állapítható meg a 8 elnökségi, illetve a 6 Felügyelő Bizottsági tag személye,
akkor a be nem töltött tisztségekre vonatkozóan újabb szavazást kell tartani a nem megfelelő számú szavazatot
elért jelöltek között mindaddig, amíg a tisztséget betöltik.
Jelöltként nem vesz részt a következő szavazásban az, aki az adott tisztség vonatkozásában a legkevesebb
szavazatot kapta.
Amennyiben a legkevesebb szavazat vonatkozásában szavazategyenlőség alakul ki, ezen jelöltek egyike sem
vesz részt jelöltként a következő szavazásban, kivéve azon esetet, amikor ezen szabály alkalmazása miatt a
szavazásban részt vevő jelöltek száma a betöltendő tisztségek száma alá csökkenne..
(6) A Küldöttközgyűlés által választott személy visszahívható. A visszahívást az MLSZ 100 tagja együttesen
kezdeményezheti, a kezdeményezést a kezdeményezők kötelesek eljuttatni az MLSZ főtitkárához, melyet a főtitkár
az elnökség elé terjeszt. Az elnökség köteles legalább harminc, legfeljebb negyvenöt napon belüli időpontra
Küldöttközgyűlést összehívni, mely Küldöttközgyűlésen napirendre kell tűzni a visszahívásra vonatkozó
kezdeményezést. Az elnökség a hozzá beterjesztett visszahívási kezdeményezéseket az írásos anyagokkal együtt
a küldötteknek megküldi.
A Felügyelő Bizottság elnökének, illetve tagjának visszahívását a Felügyelő Bizottság is kezdeményezheti, a 30.§
(8) szerinti szabályok szerint.
A kezdeményezést már összehívott Küldöttközgyűlésre is be lehet terjeszteni, ekkor legalább tizenöt nappal a
Küldöttközgyűlést megelőzően kell az MLSZ főtitkárához eljuttatni a kezdeményezést, aki azt haladéktalanul a
Küldöttközgyűlés elé terjeszti.
(7) A visszahívás titkos szavazással történik. Érvényes és eredményes a visszahívás az érintett személyre vagy
személyekre vonatkozóan – határozatképesség esetén – a jelenlévő küldöttek több mint háromnegyedének igenlő
szavazata esetén.
(8) A Küldöttközgyűlés öt év időtartamra választja az Elnököt, az Elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság Elnökét és a
Felügyelő Bizottság tagjait.
(9) Törölve 2011. május 17-i hatállyal.
(10) Törölve 2011. május 17-i hatállyal.
20. §
Rendkívüli Küldöttközgyűlés
(1) Rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívása az alábbiak szerint történhet:
a) az elnökség hívja össze az ok és a cél megjelölésével, különösen abban az esetben, ha az elnökség
létszáma 5 főre csökken, vagy a Felügyelő Bizottság létszáma 4 főre csökken, illetve ha a tagok legalább
egyharmada az összehívását ok és a cél megjelölésével indítványozza;
b) a Felügyelő Bizottság kezdeményezi az összehívást a 33. § (1) bekezdés a) és b) pontjában felmerült
esetekben. Amennyiben az összehívás nem történik meg, akkor a Felügyelő Bizottság hívja össze a 33. § (2)
alapján;
c) a bíróság elrendeli;
d) az Ügyvezető Elnökség hívja össze;
e) a főtitkár hívja össze az ok felmerülésétől számított legalább harminc, legfeljebb negyvenöt napon belüli
időpontra, ha az összehívásra nincs más jogosult személy.
(2) A rendkívüli Küldöttközgyűlés lebonyolítására egyebekben az MLSZ közgyűlésére vonatkozó szabályok az
irányadók, kivéve a 13. § és a 16. §-ban foglaltakat. A rendkívüli Küldöttközgyűlés új napirendi pont felvételéről is
dönthet.
(3) A rendkívüli Küldöttközgyűlést a kezdeményezés (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározottak szerinti
kézhezvételétől számított legalább tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra kell összehívni. Az
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összehívásról legalább nyolc nappal a rendkívüli Küldöttközgyűlés megtartása előtt kell intézkedni a meghívó és
az írásos anyagok egyidejűleg történő kiküldése mellett.
VIII.
AZ MLSZ ELNÖKSÉGE
21. §
Az Elnökség tagjai
(1) Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.
(2) Az elnökség 9 főből áll. Összetétele:
a) elnök;
b) alelnök (alelnökök);
c) tagok.
(3) Az elnökségi tag jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség döntéseiben való részvétel;
b) észrevétel és javaslattétel az MLSZ működésével, illetve a sportággal kapcsolatban;
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő bármely kérdésben;
d) javaslattétel rendkívüli Küldöttközgyűlés, elnökségi ülés összehívására;
e) az elnök és az alelnök (alelnökök) akadályozatása esetén – megbízás alapján – az MLSZ képviselete;
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása;
g) a Fair Play szellemének ápolása, hozzájárulás az MLSZ ezen célkitűzéseihez és akcióihoz.
(4) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(5) Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) az elnökség tagjainak felénél nagyobb arányú csökkenése esetén;
e) elhalálozással;
f) amennyiben az elnökségi tag állampolgárságát, vagy az Et. 8. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában
meghatározott státusát valamely hatóság jogerősen megvonja, jogerős bírósági ítélet a közügyektől vagy
sportszakmai tevékenység végzésétől eltiltja, illetve amennyiben gondnokság alá helyezik;
g) a 42. §-ban meghatározottakat határidőre nem szünteti meg.
(6 ) Az elnökségi tag kizárólag az MLSZ főtitkárához címezve, írásban mondhat le. A főtitkár a lemondásról
haladéktalanul értesíti az elnökség tagjait.
22. §
Az Elnökség hatásköre, feladatai
(1) Az MLSZ ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség, melynek tagjait a Küldöttközgyűlés öt évre választja meg.
(2) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik.
(3) Az elnökség mindazon feladatokat magához vonhatja, amelyek az alapszabály és az MLSZ egyéb szabályzatai
alapján nem tartoznak az MLSZ további szervei, így különösen a Küldöttközgyűlés és a Felügyelő Bizottság
kizárólagos hatáskörébe.
(4) Az elnökség feladata és hatásköre:
a) az MLSZ Küldöttközgyűlésének és rendkívüli Küldöttközgyűlésének összehívása;
b) a jogszabályok betartása, betartatása, és az alapszabály szerinti működés biztosítása, az ettől eltérő jogerős
döntések hatályon kívül helyezésének és új eljárás elrendelésének szabályozása a különböző
szabályzatokban;
c) a Küldöttközgyűlési, elnökségi határozatok végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése;
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d) a sportág szakmai irányítása, működésének biztosítása, a gazdasági alapok megteremtése, fejlesztési célok,
közép és hosszú távú utánpótlás-nevelési koncepció meghatározása és végrehajtása;
e) az MLSZ tevékenységéről szóló éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet Küldöttközgyűlés elé
terjesztése;
f) a tag kizárásának kezdeményezése a Küldöttközgyűlés felé;
g) minden, az MLSZ működésével, a labdarúgás szervezésével és irányításával kapcsolatos szabályzat
elfogadása és módosítása, illetve azok FIFA és/vagy UEFA általi elfogadtatása;
h) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, a nemzetközi kapcsolatok szervezése;
i) a FIFA és az UEFA előírásaira tekintettel a nemzeti versenynaptár elfogadása;
j) versenyek kiírása (bajnokságok, Magyar Kupa és egyéb), versenykiírások jóvá-hagyása;
k) ad hoc bizottság létrehozása, az állandó bizottságok – kivéve a Felügyelő Bizottság – elnökének és tagjainak
kinevezése, felmentése, a bizottságok elnökeinek beszámoltatása;
l) a főtitkár, a szövetségi kapitány, a sportigazgató és a nemzetközi igazgató kinevezése, felmentése,
beszámoltatása;
m) a női szakág és futsal szakág szakágvezetőinek kinevezése és felmentése;
n) a nemzetközi játékvezetői és asszisztensi keret jóváhagyása;
o) az edzőképzés és egyéb sportági szakemberek működési feltételeinek meghatározása;
p) az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökségei és a megyei állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak
kinevezése, beszámoltatása, visszahívása;
q) törölve;
r) az éves költségvetés elfogadása és módosítása;
s) a labdarúgás versenyrendszerével kapcsolatos vagyoni értékű jogok elvonása, hasznosítása, az ezzel
kapcsolatos szerződések megkötése a sporttörvény 36. § és 37. § alapján;
t) a válogatott csapatok premizálásának jóváhagyása;
u) javaslattétel a mesteredzői címre, állami kitüntetésre, valamint egyéb elismerés adományozására;
v) döntés az MLSZ szolgáltatásairól, kitüntetéseiről, tiszteletdíjairól;
w) javaslattétel könyvvizsgáló megválsztására;
x) döntés gazdasági társaság alapításáról és megszüntetéséről, illetve gazdasági társaságban való részvételről
és kiválásról.
23. §
(1) Az elnökség – megfelelő többletbevétel birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint
az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok
évközi módosításáról, átcsoportosításáról.
(2) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik az MLSZ részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése,
elidegenítése; vállalkozási tevékenység elhatározása; valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek
alapján a szövetség számára 100 millió forintot meghaladó vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek.
24. §
Az Elnökség működése
(1) Az elnökség munkaterv alapján dolgozik, ügyrendjét maga állapítja meg.
(2) Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről – az
előterjesztések megküldésével – legalább nyolc nappal korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a
meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
(3) Az elnökség üléseit technikai és hírközlői eszközök útján is megtarthatja az ügyrendjében meghatározott
részletszabályoknak megfelelően, az ülés nyilvánosságának biztosításával.
(4) Az elnökség ülései nyilvánosak. Indokolt esetben az elnökség – különösen személyiségi jogvédelemi vagy
adatvédelmi okból – jelenlevő tagjai legalább kétharmados többségével zárt ülést is elrendelhet.
(5) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság képviselőjét, a főtitkárt, a
sportigazgatót, az NBI-es, az NBII-es és az Amatőr Bizottságok elnökeit. Napirendtől függően az ülésre más
személy is meghívható.
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25. §
Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár, vagy legalább három elnökségi tag az ok és a cél
megjelölésével, illetve a Felügyelő Bizottság a 33. §-ban meghatározottak szerint javasolja.
26. §
(1) Az elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. A határozatképtelenség miatt
elhalasztott ülést két napon belül ismételten össze kell hívni, legkésőbb az összehívást követő 8 napon belüli
időpontra.
(2) Az elnökség általában nyílt szavazással, a szavazáskor jelenlévők több mint felének igenlő szavazatával hoz
határozatot.
(3) Az elnökségi határozatok eredeti, hitelesített példányát a Központi Hivatal tárolja, azokat az MLSZ Központi
Hivatalos Értesítőjében kell közzétenni, és a határozatok tárában kell nyilvántartani.
(4) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés helyszínét, időpontját,
napirendjét, a megjelentek nevét, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a
határozatokat a szavazati arány feltüntetésével. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő
elnökségi tag írja alá.
(5) Az elnökségi határozatok hatálybalépésének időpontja az MLSZ Hivatalos Értesítőjében történő megjelenés napja,
vagy az elnökség által megállapított időpont.
27. §
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a (Ptk. 685. § b) pontjában
meghatározottak szerinti) közeli hozzátartozója, valamint élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek az MLSZ cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az MLSZ által a tagjának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak
megfelelő cél szerint juttatás.
27/A §
Az Ügyvezető Elnökség
(1) Amennyiben az Elnökség létszáma 5 fő alá csökken, az elnökség Ügyvezető Elnökségként működik tovább, tagjai
közül Elnököt választ.
(2) Az Ügyvezető Elnökség feladata az új Küldöttközgyűlést előkészíteni és összehívni. Az Ügyvezető Elnökség
Elnöke jogosult az MLSZ-t képviselni, aláírási jogkört gyakorolni. Az Ügyvezető Elnökség köteles a
Küldöttközgyűlést tizenöt napon belül a rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívására vonatkozó általános szabályok
szerint összehívni.
28. §
A Tiszteletbeli Elnök
(1) Az MLSZ tiszteletbeli elnökének az a személy választható meg, aki összesen legalább két időszakon keresztül a
szövetség elnöke volt és kimagasló tevékenységével a labdarúgást, illetve az MLSZ-t hosszú időn keresztül
szolgálta.
(2) A tiszteletbeli elnököt az MLSZ Küldöttközgyűlése választja, egyazon időben több tiszteletbeli elnök is lehet.
(3) A tiszteletbeli elnök tisztsége lemondással, elhalálozással vagy a Küldöttközgyűlés által történő visszahívással
szűnik meg.
29. §
A Tiszteletbeli Elnök jogai és kötelezettségei
(1) A tiszteletbeli elnök joga:
a) tanácskozási joggal részt vehet az MLSZ Küldöttközgyűlésén;
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b) javaslatokat tehet az MLSZ-t, az MLSZ szerveit és a labdarúgást érintő kérdések megtárgyalására, véleményt
nyilváníthat az MLSZ, valamint szerveinek működésével kapcsolatban.
(2) A tiszteletbeli elnök kötelezettsége:
a) az MLSZ alapszabályának, szabályzatainak, valamint az MLSZ határozatainak a megtartása;
b) a sportág népszerűsítése.
IX.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
30. §
(1) Az MLSZ és a megyei igazgatóságok jogszabály szerinti működésének, gazdálkodási és vagyonkezelési
tevékenységének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi.
(2) A Felügyelő Bizottság elnökből és 6 tagból áll.
(3) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja
a) nem lehet a Küldöttközgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja, (ide nem értve a küldöttközgyűlés azon
tagjait, akik tisztséget nem töltenek be);
b) az MLSZ-ben és megyei igazgatóságaiban más tisztséget nem viselhet, az MLSZ-szel munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhat, kivéve, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik;
c) az MLSZ cél szerinti juttatásából nem részesülhet - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és az MLSZ által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást;
d) nem lehet az MLSZ-nél gazdasági feladatokat ellátó személy;
e) nem lehet az MLSZ Elnöksége és Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjának közeli hozzátartozója.
(4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az
ellenőrzési tervet a bizottság fogadja el.
(5) Az MLSZ Küldöttközgyűlése és az elnökség javaslatot tehet a vizsgálandó témakörökre.
(6) A Felügyelő Bizottság Elnöke, illetve tagja mandátuma megszűnik:
a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) elhalálozással;
e) amennyiben a 30.§ 3) pontnak nem felel meg, illetve azt nem szünteti meg, figyelembe véve a 42.§
vonatkozó szabályait.
A Felügyelő Bizottság Elnöke, illetve tagja mandátuma megszűnik:
a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) elhalálozással;
e) amennyiben a 30.§ 3) pontnak nem felel meg, illetve azt nem szünteti meg, figyelembe véve a 42.§
vonatkozó szabályait.
(7)

A Felügyelő Bizottság Elnöke, illetve tagja kizárólag az MLSZ főtitkárához címezve, írásban mondhat le. A főtitkár
a lemondásról tényéről haladéktalanul értesíti a Felügyelő Bizottság elnökét, illetve további tagjait. A lemondás a
Főtitkárhoz érkezett és iktatott időpontot követő naptól hatályos. Az így benyújtott lemondást visszavonni nem
lehet.

(8) Visszahívással szűnhet meg a megbízatás, ha a Felügyelő Bizottság tagja neki felróható okból nem tesz eleget
megbízásából eredő feladatainak, továbbá, ha jogerős ítéletben megállapított bűntettet követ el vagy más módon
tisztségére méltatlanná vált, és ezért a Felügyelő Bizottság teljes ülése a Felügyelő Bizottság tagjának, vagy
elnökének visszahívását kezdeményezi. Visszahívását kell kezdeményezni a Felügyelő Bizottság tagjai közül
annak, aki adott naptári év üléseinek több mint felén nem vesz részt.
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31. §
Belső ellenőrzés
(1) A Belső Ellenőrzés elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a Küldöttközgyűlés, valamint az elnökség által kitűzött
stratégiai célok eléréséhez. A Belső Ellenőrzés a Felügyelő Bizottság munkaszervezete, a Felügyelő Bizottság
elnökének irányítása alatt áll, működésének részletes szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendje határozza meg.
(2) A Belső Ellenőrzés munkavállalói felett a munkáltatói jogkört az MLSZ elnöke gyakorolja, azonban a Felügyelő
Bizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet munkavállalói munkaviszonyának
létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához. A
Felügyelő Bizottság által e jogkörében meghozott döntések végrehajtása a Felügyelő Bizottság elnöke útján
történik.
(3) A Belső Ellenőrzési szervezet a Felügyelő Bizottság által elfogadott éves munkaterv alapján dolgozik, melytől
eltérő vizsgálatokat az elnökség, az elnök és a főtitkár felkérése alapján, a Felügyelő Bizottság elnökével
egyeztetve folytathat.
(4) A Belső Ellenőrzés működéséhez szükséges tárgyi, valamint anyagi feltételeket az MLSZ Hivatala biztosítja.
(5) A Belső Ellenőrzés működésére egyebekben a Felügyelő Bizottság ügyrendjének vonatkozó rendelkezései, illetve
a Felügyelő Bizottság által elfogadott Ellenőrzési Szabályzatot kell alkotni.
32. §
A Felügyelő Bizottság feladatai
(1) A Felügyelő Bizottság feladatai:
a) az MLSZ és a megyei igazgatóságok jogszabály szerinti működésének, illetve pénz- és vagyonkezelésének
vizsgálata;
b) az országos sportági szakszövetségek és a kiemelkedően közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó
jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, a jóváhagyott költségvetés teljesítéséről
szóló beszámoló jelentés, az egyszerűsített éves beszámoló jelentés és a közhasznúsági melléklet
felülvizsgálata a Küldöttközgyűlés időpontja előtt;
c) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
d) az MLSZ vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése;
e) az Ellenőrzési Szabályzat megalkotása, illetve a Belső Ellenőrzéssel kapcsolatos, a 31. §-ban meghatározott
feladatok ellátása.
(2) A Felügyelő Bizottság tevékenysége során az elnökségtől, a főtitkártól és a megyei igazgatóktól tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az MLSZ könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3) Ellenőrzés esetén az ellenőrzés megkezdéséről a bizottság elnöke az MLSZ elnökét és főtitkárát, illetve az érintett
megyei igazgatót értesíti. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől számított
tizenöt napon belül – az MLSZ elnökét és főtitkárát, illetve az érintett megyei igazgatót írásban tájékoztatja.
(4) Az ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján az MLSZ főtitkára és gazdasági vezetője harminc napon belül
intézkedési tervet állít össze, és elküld a Felügyelő Bizottság elnökének, melyre a Felügyelő Bizottság észrevételt
tehet.
(5) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott határidő elteltétől számított harminc
napon belül – a bizottság indokolt esetben utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(6) Megvizsgálja a 16.§ (4) b) és d) szerint dokumentumokat, valamint a 16.§ (4) c) szerinti pénzügyi tervet, azokról
írásos jelentést készít, mely jelentést a Küldöttközgyűlés elé terjeszti. A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének
hiányában a Küldöttközgyűlés az Sztv. szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
33. §
(1) Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) az MLSZ vagy valamely megyei igazgatóság működése során olyan jogszabálysértés vagy az MLSZ, illetve a
megyei igazgatóság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult elnökség
döntését teszi szükségessé;
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b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(2) Az elnökséget, illetve a Küldöttközgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – össze kell hívni. A határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség összehívására a
Felügyelő Bizottság is jogosult.
(3) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a
Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(4) A Felügyelő Bizottság működésére – az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában – ügyrendjét kell
alkalmazni, amelyet a Felügyelő Bizottság saját hatáskörben fogad el.
X.
AZ MLSZ BIZOTTSÁGAI ÉS SZERVEI
34. §
Állandó és ad-hoc bizottságok
(1)

Az állandó és megyei állandó bizottságok elnökeit és tagjait – a Felügyelő Bizottság kivételével – az elnökség öt
éves időtartamra nevezi ki.
A bizottságok tagja csak olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű, nem áll közügyektől, sportszakmai
tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll az 1999 évi LXIX. trv. 22/A (1) és (2) szerinti kitiltás
hatálya alatt, kötelességei teljesítése során pártatlanul, részrehajlás nélkül kell eljárnia.
A 48.§ (3) b) pont szerinti bizottságok minden tagjának, illetve elnökének függetlennek kell lennie, mely
vonatkozásban
a) A bizottság tagja nem független, ha maga, vagy bármely, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója
tagja a Felügyelő Bizottságnak vagy bármely más 48.§ (3) b) pont szerinti bizottságnak.
b) A bizottság tagja adott döntéshozatali eljárásban nem független, ha maga, vagy bármely, a Polgári
Törvénykönyv szerinti hozzátartozója részvényese, támogatója vagy alkalmazottja bármely, az adott
döntéshozatalban közvetlenül érintett sportszervezetnek.
A fenti b) szerinti összeférhetetlenség megállapításának, valamint következményeinek részletes szabályait az
Elnökség az SZMSZ-ben, illetve a bizottságok ügyrendjében jogosult szabályozni.
A bizottsági elnökök és tagok visszahívhatók.
(2) A bizottságok adott szakterületen szövetségi feladatokat látnak el. A bizottságok feladatai és hatásköre az MLSZ
szabályzataiban, illetve SZMSZ-ében kerül meghatározásra, működésük részletes szabályait, illetve ügyrendjét az
elnökség hagyja jóvá.
(3) A 48.§ (3) b) pont szerinti bizottságok hatáskörükben az MLSZ egyéb szerveitől, hivatali egységeitől függetlenül
hozhatnak határozatot.
A 48.§ (3) b) i) pont szerinti bizottságok határozatainak eredeti, hitelesített példányát a Központi Hivatal tárolja,
azokat az MLSZ Központi Hivatalos Értesítőjében kell közzétenni, és a határozatok tárában kell nyilvántartani.
A 48.§ (3) b) ii) pont szerinti bizottságok határozatainak eredeti, hitelesített példányát a megyei igazgató tárolja,
azokat az MLSZ Megyei Hivatalos Értesítőjében kell közzétenni, és a megyei határozatok tárában kell
nyilvántartani.
(4) A fenti (3) pontban nem hivatkozott bizottságok véleményezési, javaslattételi és szervezési joggal rendelkeznek
azokban az ügyekben, amelyeket az elnökség a hatáskörükbe utal. Ezen bizottságok határozatainak, döntéseinek,
javaslatainak vagy ajánlásainak eredeti, hitelesített példányát a bizottság titkára tárolja, közzétételének módjáról az
SZMSZ, valamint a bizottságok ügyrendje rendelkezik.
(5) A bizottságok saját tagjaikból alelnököt, alelnököket választhatnak.
35. §
Az MLSZ megyei társadalmi elnökségei
(1) Az MLSZ elnöksége az adott megye társadalmi és labdarúgó életének köztiszteletben álló személyei közül kéri fel
az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökségeinek elnökeit és tagjait. Az MLSZ megyei tagszervezetei javaslatot
tehetnek a felkérendő személyekre vonatkozóan.
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(2) Az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökségei az elnökből és legalább 5, legfeljebb 8 tagból állnak.
(3) Az elnökségek a helyi labdarúgást támogató társadalmi testületként tevékenykednek, tagjainak tapasztalatára
támaszkodva kezdeményezéseikkel, javaslataikkal segítik a sportágat.
(4) A Megyei Társadalmi Elnökségek működését az SZMSZ-nek a megyei igazgatóságokra vonatkozó része
szabályozza.
(5) Az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökségei működésének feltételeit az illetékes megyei igazgatóságok biztosítják.
(6) Törölve 2011. május 17-i hatállyal.
(7) Törölve 2011. május 17-i hatállyal.
35/A
Fegyelmi Felügyelő Testület
(1) A Testület Elnökét és tagjait az MLSZ Elnöksége nevezi ki.
(2) A Testület legalább három, legfeljebb hét tagú lehet, a Testület vezetője az Elnök.
(3) A Testület jogosult fegyelmi eljárást kezdeményezni, az iratokba az eljárás bármely szakaszában betekinteni, egyes
esetekben vizsgálatokat lefolytatni, arról jelentést készíteni.
(4) A Testület jogosult az MLSZ-t képviselni fegyelmi ügyekben, továbbá a Testület jogosult fellebbezést és felülvizsgálati
kérelmet előterjeszteni.
(5) A Fegyelmi Felügyelő Testület jogait és kötelezettségeit az Elnökség jogosult a Fegyelmi Szabályzatban szabályozni.
35/B. §
Szurkolói Iroda
(1) Az Iroda elnökét az Iroda javaslata alapján az MLSZ Elnöksége nevezi ki és hívja vissza. Az Iroda elnökének
megbízatása öt évre szól.
(2) Az Iroda működésében részt vevő személyek, szervezetek körét, az Iroda működésének részletes szabályait az
Iroda működésében résztvevők maguk határozzák meg. Az Iroda működésének szabályai nem lehetnek
ellentétesek a FIFA, az UEFA és az MLSZ szabályaival.
(3) Az Irodát az MLSZ felé az Iroda elnöke képviseli.
(4) Az Iroda elnöke indítványozhatja, hogy az MLSZ bármely állandó bizottsága a szurkolókat általánosan érintő ügyet
tűzze napirendre és tárgyalja, mely esetben az állandó bizottság ülésén a szurkolókat érintő napirendi pont
tárgyalásán az Iroda képviseletében az Iroda elnöke jelen lehet, kérdéseket tehet fel, indítványokat fogalmazhat
meg a döntéshozatalt megelőzően.
(5) A Szurkolói Iroda nem része az MLSZ szervezetének.
(6) Az MLSZ és a Szurkolói Iroda együttműködést biztosító jogviszonyt alakít ki egymással.
36. §
A tisztségviselők
Az MLSZ vezető tisztségviselői az elnök és az alelnök (alelnökök).
37. §
Az Elnök
(1) Az MLSZ legfőbb tisztségviselője az MLSZ elnöke.
(2) Az elnök feladata és hatásköre:
a) képviseli az MLSZ-t, kapcsolatot tart az állami, társadalmi és gazdasági szervezetekkel;
b) irányítja és ellenőrzi az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Küldöttközgyűlési és elnökségi
határozatok végrehajtását;
c) vezeti a Küldöttközgyűlést;
d) összehívja és vezeti az elnökség üléseit;
e) figyelemmel kíséri a szövetségi szervek, bizottságok munkáját;
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f) betartja és betartatja a jogszabályokat, biztosítja az alapszabály szerinti működést;
g) javaslatot tesz a bizottságok elnökei, a főtitkár, a szövetségi kapitány, a sportigazgató és a nemzetközi
igazgató személyére, dönt a FIFA és az UEFA magyar tisztségviselőinek személyére teendő javaslatról;
h) munkáltatói jogkört gyakorol a főtitkár és a belső ellenőr felett;
i) kinevezi és felmenti a megyei igazgatókat;
j) az elnökség megbízása alapján dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak az MLSZ más
szervének, illetve tisztségviselőjének kizárólagos hatáskörébe;
k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a Küldöttközgyűlés vagy az alapszabály a
hatáskörébe utal;
l) aláírási, kötelezettség-vállalási és utalványozási jogkört gyakorol;
m) dönt a válogatott csapatok rendezvényein részt vevő vezetők személyi össze-tételéről;
n) felkéri az elnökség tagjai közül az alelnököt (alelnököket);
o) a 31. § (2) pontra tekintettel munkáltatói jogkört gyakorol a belső ellenőrzés munkavállalói felett.
(3) Az elnököt, akadályoztatása esetén az alelnök (alelnökök), akadályoztatásuk esetén az ezzel a feladattal
megbízott elnökségi tag helyettesíti az elnök teljes jogkörével.
(4) Az alelnök (alelnökök) hatáskörét, feladatait az elnök határozza meg.
(5) Az elnök hatáskörébe tartozó feladatok átruházhatók.
38. §
A Főtitkár
(1) Az MLSZ hivatali szervezetének vezetője az MLSZ-szel munkaviszonyban álló főtitkár. A főtitkárt az elnökség
határozatlan időtartamra nevezi ki.
(2) A főtitkár felett a munkáltatói jogokat az MLSZ elnöke gyakorolja, kivéve a kinevezést és felmentést.
(3) A főtitkár feladata és hatásköre:
a) irányítja az MLSZ Hivatalát, felügyeli a megyei igazgatók munkáját;
b) összehangolja az elnökség és a bizottságok, valamint a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját, biztosítja
a munkafeltételeket;
c) szervezi a Küldöttközgyűlés, az elnökség és a bizottságok határozatainak végrehajtását;
d) gondoskodik a Küldöttközgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, továbbá a
határozatok nyilvántartásáról;
e) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről;
f) előkészíti az elnökség üléseit;
g) figyelemmel kíséri az MLSZ-szel kapcsolatos jogszabályokat, biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén
kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását;
h) a munkaviszonyban álló dolgozók felett – kivéve a 22. § (4) bekezdés k), l) és p) pontokban foglaltakat –
gyakorolja a munkáltatói jogokat;
i) munkáltatói jogokat gyakorol a megyei igazgatók felett;
j) tájékoztatja a hírközlő szerveket az MLSZ tevékenységéről;
k) képviseli az MLSZ-t;
l) aláírási, kötelezettség-vállalási és utalványozási jogkört gyakorol az SZMSZ-ben meghatározott körben és
mértékig;
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Küldöttközgyűlés, az alapszabály és az elnökség a
hatáskörébe utal.
(4) A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek és az elnöknek számol be.
(5) A főtitkár az MLSZ gazdálkodásáért az elnökségnek tartozik felelősséggel.
(6) A főtitkár felel az MLSZ jogszabályszerű gazdálkodásáért, a pénzkezelés szabályszerű kialakításáért.
(7) A főtitkár a képviseleti jogosultságát az MLSZ munkavállalóira átruházhatja.
39. §
A Szövetségi Kapitány
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(1) A szövetségi kapitány felel a férfi felnőtt nemzeti válogatott sportszakmai programjának kialakításáért és
megvalósításáért.
(2) Munkájáról szükség szerint, de legalább évente kétszer írásban és szóban számol be az elnökségnek.
(3) A szövetségi kapitány részletes feladatait az MLSZ-szel kötött szerződése, valamint az MLSZ SZMSZ-e határozza
meg.
40. §
A Sportigazgató
(1) A sportigazgató felel az MLSZ országos szintű sportszakmai programjának kidolgozásáért és végrehajtásáért.
(2) A sportigazgató részletes feladatait az MLSZ SZMSZ-e határozza meg.
41. §
A Nemzetközi Igazgató
(1) A nemzetközi igazgató felel az MLSZ nemzetközi kapcsolatainak irányításáért, különös tekintettel a FIFA-val, az
UEFA-val és a társszövetségekkel folytatott együttműködésre.
(2) A nemzetközi igazgató részletes feladatait az MLSZ SZMSZ-e határozza meg.
42. §
Összeférhetetlenségi szabályok
(1) A 30. § (3) bekezdésben rögzített összeférhetetlenségi okot annak keletkezésétől számított harminc napon belül
meg kell szüntetni.
(2) Nem lehet az MLSZ vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan szervezetnél vagy gazdasági társaságnál
töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
XI.
AZ MLSZ HIVATALA
43. §
(1) Az MLSZ Hivatal vezetője az MLSZ főtitkára.
(2) Az MLSZ Hivatal a központi hivatalból, illetve a megyei igazgatóságokból áll. A hivatal szervezeti felépítését és
feladatait az SZMSZ határozza meg.
XII.
AZ MLSZ VERSENYEI
44. §
Az MLSZ versenyei:
a) bajnokságok: hivatásos, vegyes (nyílt), amatőr, nemzeti, (országos) területi, felnőtt, utánpótlás, gyermek,
nagypályás, csökkentett pályaméretű, futsal, strandlabdarúgás, amelyek működtetését az MLSZ, illetve a
megyei igazgatóságok végzik;
b) kupák: Magyar Kupa, Szuper Kupa, Liga Kupa, továbbá a megyei igazgatóságok által kiírt kupák;
c) egyéb versenyek.
XIII.
AZ MLSZ GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
45. §
Az MLSZ gazdálkodása
(1) Az MLSZ gazdaságilag önálló. Működése érdekében gazdasági és vállalkozói tevékenységet folytathat, de
befektetési tevékenységet nem végez.
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(2) Az MLSZ éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(3) Az MLSZ bevételei:
a) a célja szerinti tevékenység bevétele minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez
kapcsolódik, ideértve a céltámogatást is:
- tagsági díj;
- rendezvénybevétel
- magánszemélyek és jogi személyek támogatása;
- az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési költségek
fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
- a tagszervezetek által befizetett – jogszabályban, vagy az MLSZ szabályzatában, illetve határozatában
megállapított – díj;
- televíziós- és reklámbevétel;
- egyéb bevétel.
b) a vállalkozási tevékenység bevételeiről szóló rendelkezéseket a Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
(4) Az MLSZ kiadásai:
a) a célja szerinti tevékenység kiadása minden olyan kiadás, amely nem a vállalkozási tevékenységhez
kapcsolódik:
- a válogatott csapatok fenntartása és szerepeltetése;
- az általa rendezett versenyek szervezése, működtetése;
- tagok támogatása;
- az MLSZ Hivatalának működtetése;
- közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
- egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
- közhasznú és egyéb tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevételarányosan
kell megosztani;
- egyéb kiadás.
b) a vállalkozási tevékenység kiadásai:
- közhasznú és egyéb tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevételarányosan
kell megosztani;
- egyéb kiadás.
(5) Az MLSZ bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásáért vagyonával felel. Az MLSZ tagja az MLSZ tartozásáért
saját vagyonával nem felel.
(6) Az MLSZ gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet kizárólag közhasznú vagy jelen alapszabályban
meghatározott céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve. Kizárólag olyan vállalkozást alapíthat,
illetve olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben a felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség
mértéke nem haladhatja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét.
(7) Amennyiben az MLSZ számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi eredménye egymást követő két évben negatív és a
kötelezettségei ötven százalékkal meghaladják a számviteli jogszabályok szerinti saját vagyonának összegét, az
ügyész keresetére a bíróság hat hónapra felfüggesztheti az MLSZ elnökségének és főtitkárának tevékenységét és
az MLSZ élére felügyelő biztost rendelhet ki. A felügyelő biztos javaslatot dolgoz ki a veszteség, illetve a tartozás
megszüntetésére. Ha ez nem lehetséges a felügyelő biztos javaslatot tesz az ügyésznek a feloszlatás
kezdeményezésére.
(8) Az MLSZ a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott
tevékenységére fordítja.
(9) Az MLSZ váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának
fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(10) Az MLSZ-nek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
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(11) Az MLSZ-ben az aláírási és az utalványozási jogkörre vonatkozóan, valamint a bankszámla fölötti rendelkezésről
az SZMSZ és egyéb szabályzatok tartalmaznak részletes rendelkezéseket.
(12) Az MLSZ gazdálkodásának részletes szabályait a hatályos jogszabályok és az MLSZ szabályzatai határozzák
meg.
46. §
Az MLSZ vagyona
Az MLSZ vagyona lehet (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bontásban):
a) immateriális javak
b) tárgyi eszköz
c) befektetett pénzügyi eszköz
d) készlet
e) követelés
f) értékpapír
g) pénzeszköz
h) aktív időbeli elhatárolás
XIV.
AZ MLSZ MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
47. §
(1) Az MLSZ megszűnik, ha az MLSZ feloszlását a Küldöttközgyűlés valamenyi küldött négyötödös szavazataránnyal
kimondja, továbbá a jogszabályokban meghatározott egyéb esetekben és módokon.
(2) Az MLSZ feloszlással történő megszűnése esetén a Küldöttközgyűlés dönt a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyonról a feloszlásról szóló határozatában.
(3) Ha a bíróság megszünteti az MLSZ-t, a fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani.
XV.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
48. §
(1) Az elnökség gondoskodik a szervek határozatainak összegyűjtéséről a határozatok tárában.
(2) A határozatok tárának tartalmaznia kell a döntések tárgyát, tartalmát, hatályát valamint megszületésük időpontját.
(3) Az elnökség az alábbi szervek határozatait az MLSZ Értesítőjében történő megjelentetés útján hozza
nyilvánosságra:
a.) Küldöttközgyűlés, Elnökség;
b.)
i.)
1. melléklet 1. pont c), e), f), g), i), k), l), u),
ii)

1. melléklet 2. pont a), b), c), d) és e)
pontja szerinti bizottságok.

(4) Az MLSZ közhasznúsági jelentésébe bárki előre egyeztetett időpontban betekinthet, abból saját költségére
másolatot készíthet, illetve az MLSZ köteles azt honlapján mindenkor feltüntetni. Az MLSZ irataiba történő
betekintés részletes szabályait az MLSZ Elnöksége által elfogadott szabályzat határozza meg.
(5) Az MLSZ működésével kapcsolatos beszámolóit, valamint szolgáltatásai igénybevételének módját szükség szerint,
valamint tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évi egy alkalommal a sajtóban közzéteszi.
49. §
(1) Az MLSZ nevének, jelképeinek, illetve az általa rendezett sporteseményeknek bármilyen üzleti alapon vagy egyéb
módon történő hasznosítása kizárólag az elnökség előzetes jóváhagyása alapján történhet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakba a sportfogadás is beletartozik.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottaknak az MLSZ előzetes hozzájárulása nélkül történő hasznosítása
esetén az MLSZ-t kártérítés illeti meg.
50. §
(1) Az MLSZ alapszabályának, belső szabályzatainak és határozatainak alkalmazása szempontjából az amatőr és
hivatásos sportoló, valamint a szabadidős és versenyszerű sportoló jogállása meghatározásánál a hatályos
vonatkozó törvények, illetve a FIFA szabályozása a mérvadó.
(2) A FIFA előírásaival összhangban labdarúgó játékosok átigazolásánál csak a FIFA által hivatalosan bejegyzett
ügynök vagy közvetítő működhet közre.
(3) Az MLSZ tagjai egymás közötti vitáikat – a bírósági út igénybevételét megelőzően – az elnökség előtt kötelesek
egyeztetni, amely ezt a jogkörét, valamint a felügyeleti jogkörét a Jogi Bizottságnak átadhatja.
51. §
(1) Jelen alapszabály – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2010. június 14. napján lép hatályba.
(2) Jelen Alapszabálynak a megyei szervezeti egységekre vonatkozó rendelkezései 2011. január 1. napján léptek
hatályba, így megszűntek a Területi Labdarúgó Szövetségek és a Gyermek Labdarúgó Szövetség. Erre való
tekintettel a 6/A §, a 6/B § és a 6/C§ törlésre kerülnek az Alapszabályból.
(3) Jelen Alapszabály módosításai 2011. május 17-én, illetve 2012. május 15-én lépnek hatályba.
(4) Törölve 2011. május 17-i hatállyal.
(5) Az MLSZ Központi Hivatalos Értesítő eredeti példányát a Központi Hivatal tárolja, melynek elektronikus másolatát
az MLSZ honlapján közzé kell tenni.
(6) A MLSZ megyei hivatalos értesítő eredeti példányát a megyei igazgató tárolja, melynek elektronikus másolatát az
MLSZ honlapján közzé kell tenni.
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Mellékletek

26

1. melléklet
1. Állandó bizottságok
a) Amatőr Bizottság
b) Biztonsági Bizottság
c) Elsőfokú Licencadó Bizottság
d) Etikai és Fair Play Bizottság
e) Fegyelmi Bizottság
f) Fellebbviteli Bizottság
g) Fellebbviteli Licencadó Bizottság
h) Futsal Bizottság
i) Igazolási és Átigazolási Bizottság
j) Játékos Bizottság
k) Ügynök-licenc Bizottság
l) Játékvezetői Bizottság
m) Jogi Bizottság
n) Kisebbségi Bizottság
o) Marketing és Média Bizottság
p) NB I- es Bizottság
q) NB II- es Bizottság
r) Női Bizottság
s) Orvosi Bizottság
t) Szakmai Bizottság
u) Versenybizottság
2. Megyei állandó bizottságok
a) megyei fegyelmi bizottságok
b) megyei fellebbviteli bizottságok
c) megyei játékvezetői bizottságok
d) megyei igazolási és átigazolási bizottságok
e) megyei versenybizottságok
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2. melléklet
Megyei (budapesti) igazgatóságok
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
Baranya Megyei Igazgatóság
Békés Megyei Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság
Budapesti Igazgatóság
Csongrád Megyei Igazgatóság
Fejér Megyei Igazgatóság
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Heves Megyei Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
Nógrád Megyei Igazgatóság
Pest Megyei Igazgatóság
Somogy Megyei Igazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Tolna Megyei Igazgatóság
Vas Megyei Igazgatóság
Veszprém Megyei Igazgatóság
Zala Megyei Igazgatóság
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3. melléklet
Nemzeti (magyar) vitás ügyek
(1)

A tag vállalja, hogy a 2004. évi I. tv. által meghatározott esetekben a Sport Állandó Választott Bírósághoz fordul.

(2) Törölve.
Nemzetközi vitás ügyek
(1)

A tag vállalja, hogy a FIFA, UEFA Alapszabályában meghatározottakon kívüli egyéb esetekben, az ott foglaltak
szerint, a Választott Bírósági utat veszi igénybe.
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