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1. napirendi pont 
Alapszabály módosítása 

 

A Szövetség hatályos Alapszabálya 2014-ban került módosításra. 

 

Az azóta eltelt időszakban mind a Szövetség versenyrendszerében, mind a jogszabályi környezetben 
olyan változások következtek be, amelyek szükségessé teszik az Alapszabály módosítását. 

 

Az előterjesztés figyelembe veszi a szükséges jogi és technikai pontosításokat, valamint a szakmai 
vezetők javaslatait. 

 

Az Alapszabály módosítására az Elnökség javaslatot tett, további indítvány nem érkezett. 

 

Az Alapszabály módosítására vonatkozó elnökségi javaslatokat az egyes módosítandó szakaszok 
szerinti bontásban a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza. 

(1. melléklet) 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége kéri a Küldöttközgyűlést, hogy a mellékletben 
előterjesztett javaslatokat egyenként tárgyalja, majd fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 

 

……. / 2015 (10.13.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az Alapszabály módosítására vonatkozó 
javaslatokat egyenként megtárgyalta és elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 



 

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. Kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új 
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. 4 

 

Alapszabály módosító javaslatok (változás és indoklás) 

 

Módosítások Megjegyzés 

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, közhasznú társadalmi szervezet az 
alábbiakra tekintettel:  

A Magyar Labdarúgó Szövetség a 2004. évi I. tv. (továbbiakban 
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 Sporttv. 22. § (1) bekezdése valamint 
22. § (2) f./ pontja alapján az állam, illetőleg a helyi önkormányzat által 
ellátandó közfeladatok megvalósításáról gondoskodik. Az egyesülési 
jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: 
Civiltv.) 37. § (3) c. pontjára tekintettel az MLSZ Elnöksége belső 
szabályzatot alkot az iratbetekintés szabályairól tekintettel a 2011. évi 
CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról) előírásaira. 

 

A módosítás célja, hogy 
egyértelműsítse, a Szövetség a 
hatályos jogszabályok szerint 
jár el adatkezelési kérdésekben. 

7.§ 

Az MLSZ központi feladatai: 

z4) utánpótlás korú tehetséges sportolók felkészülésének 
támogatása. 

 

Az SZJA tv. változása miatt 
indokolt. A törvény 1. számú 
melléklete lehetővé teszi a 
közhasznú egyesületeknek, 
hogy magánszemély részére 
havonta a minimálbér feléig 
közhasznú cél szerint címzett 
kifizetést teljesítsen. 

11.§ 

Az MLSZ szervei 

(1) Az MLSZ szervei: 

a) Küldöttközgyűlés 

b) Felügyelő Bizottság 

c) Elnökség 

d) Fegyelmi Felügyelő Testület 

e) Állandó bizottságok 

i) Amatőr Bizottság 

ii) Biztonsági Bizottság 

iii) Elsőfokú Licencadó Bizottság 

iv) Etikai ésGrassroots, Fair Play és Kisebbségi Bizottság 

v) Fegyelmi Bizottság 

vi) Fellebbviteli Bizottság 

vii) Fellebbviteli Licencadó Bizottság 

viii) Futsal Bizottság 

ix) Igazolási és Vitarendezési Bizottság 

x) Játékvezetői Bizottság 

xi) Jogi Bizottság 

xii) Kisebbségi BizottságTörölve 2015. október 13-i hatállyal. 

xiii) Marketing és Média Bizottság 

xiv) NB I- es Bizottság 

A változás oka, hogy az MLSZ 
szervezete megfeleljen az 
UEFA követelményeknek. 
 
Megszűnik az Ügynök-licenc 
Bizottság, mivel a FIFA 
megszüntette a játékos ügynök 
fogalmát, az új szabályok nem 
teszik szükségessé a Bizottság 
működtetését. 
 
Az UEFA Grassroots Charta 
alapján a tagszövetségek 
kötelesek Grassroots 
Bizottságot működtetni. 



 

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. Kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új 
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. 5 
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xv) NB II- es Bizottság 

xvi) Női Bizottság 

xvii) Orvosi Bizottság 

xviii) Szakmai Bizottság 

xix) Ügynök-licenc Bizottság Törölve 2015. október 13-i 
hatállyal. 

xx) Versenybizottság 

 

12.§ 

A küldöttek választási rendje, a Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult 
küldöttek 

(1) Az MLSZ Küldöttközgyűlésen résztvevő küldöttek megválasztásán 
szavazati joggal rendelkezik a sportszervezet bíróságon bejegyzett 
törvényes képviselője, illetve a sportiskola igazgatója, a diáksportkör 
elnöke, az alapítvány törvényes képviselője. 

(2) Az MLSZ küldöttek választásának rendje: 

Minden tagszervezet 1 (egy) szavazattal rendelkezik, beleértve azokat a 
sportszervezeteket is, amelyek különböző versenyrendszerekben több 
csapatot is indítanak. 

Ilyen esetben a (3) pont szerinti sorrendben legmagasabb osztályban 
szereplő csapat a mérvadó. 

Ilyen esetben a legmagasabb osztályban szereplő felnőtt csapat a 
mérvadó. Az önálló utánpótlás sportszervezetek esetében pedig 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 (3) e) 
pontban nevesített bajnokságokban résztvevő sportszervezetek 
részére a megyei igazgatóságok bonyolítják le 

A küldöttválasztási eljárást (továbbiakban: küldöttválasztás) az 
alábbi b) pontban nem nevesített bajnokságokban résztvevő 
sportszervezetek részére a megyei igazgatóságok bonyolítják le. 

b) A (3) a), b), c) és d) pontban nevesített bajnokságokban résztvevő 
sportszervezetek küldötteinek megválasztását az MLSZ 
Versenyigazgatósága bonyolítja le. 

A férfi felnőtt nagypályás NBI és NBII osztályok, a női felnőtt és 
utánpótlás nagypályás és futsal, a férfi felnőtt és utánpótlás futsal 
és strandlabdarúgás küldötteinek megválasztását az MLSZ 
Versenyigazgatósága bonyolítja le. 

c) A küldöttválasztást minden évben az adott bajnoki osztály(ok) 
nevezési eljárásának jogerős lezárását, illetve a bajnokság 
kezdetét követő 45 napig (attól függően, melyik a későbbi) kell 
lebonyolítani az a) és b) pontban foglaltak szerint, amiről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A küldöttválasztást minden évben az adott bajnoki osztály(ok) 
nevezési eljárásának jogerős lezárását, illetve a bajnokság 
kezdetét követő 45 napig (attól függően, melyik a későbbi) kell 
lebonyolítani az a) és b) pontban foglaltak szerint, melyről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. A hitelesített és érvényes választási 
jegyzőkönyvet a küldöttválasztást követő 8 (nyolc) napon belül kell 
az MLSZ Főtitkárának megküldeni. 

d) A Küldöttválasztási ülés időpontjáról a meghívókat a 

A 2015-2016 bajnoki évtől 
kezdődően a bajnokságban 
résztvevő sportszervezetek 
létszáma változott. 
 
A javasolt eljárás a lehető 
legáltalánosabb, az NBI-es és 
NBII-es csapatok számától 
függetlenül alkalmazható. A 
javasolt eljárás nem érinti a 
Küldöttközgyűlés létszámát, 
illetve a sportszervezetek 
képviseleti arányát a 
Küldöttközgyűlésben. 



 

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. Kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új 
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. 6 
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küldöttválasztás előtt legalább 15 (tizenöt) nappal ki kell küldeni a 
sportszervezeteknek levélben vagy elektronikus úton. A 
Küldöttválasztási ülés a megjelent sportszervezetek számára 
tekintet nélkül határozatképes. 

A Küldöttválasztási ülés időpontjáról a meghívókat a 
küldöttválasztás előtt legalább 15 (tizenöt) nappal ki kell küldeni a 
sportszervezeteknek levélben vagy elektronikus úton. A 
Küldöttválasztási ülés a megjelent sportszervezetek számára 
tekintet nélkül határozatképes. 

e) A megválasztott küldöttek mandátumát 8 (nyolc) napon belül a 
választásról szóló hitelesített jegyzőkönyv MLSZ Főtitkárának való 
megküldésével kell igazolni 

A megválasztott küldöttek mandátumát 8 (nyolc) napon belül a 
választásról szóló hitelesített jegyzőköny MLSZ Főtitkárának való 
megküldésével kell igazolni. 

f) A mandátum egy bajnoki évre - a következő küldött 
megválasztásáig,- szól. A megválasztott küldött visszahívható. 

Amennyiben a sportszervezet képviselőjének képviseleti joga 
megszűnik, úgy a sportszervezet bejelentése alapján megszűnik 
küldöttválasztó joga. Amennyiben küldött, úgy a sportszervezet 
bejelentése alapján ez a joga is megszűnik, ebben az esetben a 
sportszervezet kérésére új küldöttválasztást kell tartani. 

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. 

Amennyiben a sportszervezet képviselőjének képviseleti joga 
megszűnik, úgy megszűnik küldöttválasztó joga. Amennyiben 
küldött, úgy ez a joga is megszűnik, ebben az esetben a 
sportszervezet bejelentése alapján küldöttválasztó ülést kell tartani, 
amire a küldöttválasztás szabályai az irányadóak. 

g) A mandátum egy bajnoki évre szól, a korábbi tag mandátuma az új 
tagok mandátumának átvételével jár le Törölve 2015. október 13-i 
hatállyal. 

(3) Az MLSZ küldöttek száma 76 fő, az alábbi megosztásban 

a)- férfi felnőtt nagypályás NB I - sportszervezetenként 1 fő, 
összesen 16 fő küldött; 

b)- férfi felnőtt nagypályás NB II - sportszervezetenként 1 fő, 
összesen 16 fő küldött; 

c)- női felnőtt és utánpótlás nagypályás és futsal - 3 fő küldött; 

d)- férfi felnőtt és utánpótlás futsal és strandlabdarúgás - 1 fő 
küldött; 

e)- fentiekben nem nevesített sportszervezetek - 2 fő 
megyénként, összesen 40 fő küldött. 

 

23. § 

(1) Az elnökség évente tárgyalja a Felügyelő Bizottság által véleményezett 
előző évi pénzügyi beszámolót, valamint a tárgyévi költségvetési tervet. 
A pénzügyi beszámoló és a költségvetési terv összeállításáért, valamint 
a jóváhagyott költségvetés alapján az éves gazdálkodásért a Központi 
Hivatal (Főtitkár) a felelős. 

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 nettó 100 millió 
forintot meghaladó vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek, 

Az Alapszabály gazdálkodással 
kapcsolatos részeinek 
módosítására a Számviteli 
Törvény egyes előírásainak 
változása miatt van szükség, 
illetve annak érdekében, hogy 
az Alapszabályban használt 
gazdálkodási fogalmak, 
kategóriák összhangba 
kerüljenek az MLSZ éves 
beszámolójában és egyéb 
pénzügyi jelentéseiben 
alkalmazott bontásokkal, 
kifejezésekkel. 



 

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. Kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új 
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ide nem értve azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket az 
Elnökség a költségvetés elfogadásával egyidejűleg jóváhagyott. 

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. 

A korábbi szabályozás 
okafogyott, tekintettel az 1. § 
módosításában is 
hivatkozottakra. 

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 az MLSZ elnökének, elnökségének, főtitkárának, a Fegyelmi 
Bizottság elnökének felkérésére vizsgálatot folytat a felkérésben 
meghatározott ügyben. A Testület a vizsgálat során jogosult az iratokba 
betekinteni. A Testület megállapításairól jelentést készít, és azt a 
Fegyelmi Bizottság elé terjeszti. 

A Testület jogosult fegyelmi eljárást kezdeményezni, az iratokba az 
eljárás bármely szakaszában betekinteni, egyes esetekben 
vizsgálatokat lefolytatni, arról jelentést készíteni. 

(4) A Testület az MLSZ elnökének, elnökségének, főtitkárának felkérésére 
vagy saját elhatározásból jogosult az MLSZ Fegyelmi Bizottság 
döntését megfellebbezni, a másodfokú eljárásban az MLSZ-t képviselni. 

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. 

 

A Testület létrehozása az UEFA 
gyakorlatát részben követve 
történt. 
 
Célszerű az UEFA rendszer 
teljes átvétele, amelyet a 
módosítások tartalmaznak.  
 
A Testület feladata kétirányú, 
egyrészt bonyolult ügyekben, 
amelyek hosszas vizsgálatot 
kívánnak, azt elvégzi, 
megállapításait a Fegyelmi 
Bizottság elé terjeszti, amely a 
fegyelmi eljárást lefolytatja. Az 
eljárás előnye, hogy az 
időhiányban szenvedő, számos 
ügyet tárgyaló Fegyelmi 
Bizottság válláról leveszi az 
időigényes vizsgálat terhét, 
egyben a jelentésben kellő jogi 
megalapozottsággal leteszi a 
véleményét. Gyakorlatilag 
ügyészi feladatot lát el. 
 
Másrészt „ügyészként” jogosult 
az MLSZ vagy saját nevében az 
elsőfokú döntés 
megfellebbezésére, a fegyelmi 
tárgyaláson álláspontjának a 
kifejtésére. 

45.§ 

Az MLSZ gazdálkodása 

(1) Az MLSZ gazdaságilag önálló. Működése érdekében gazdasági és 
vállalkozói tevékenységet folytathat, de befektetési tevékenységet nem 
végez. 

(2) Az MLSZ éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

(3) Az MLSZ bevételei: 

Az Alapszabály gazdálkodással 
kapcsolatos részeinek 
módosítására a Számviteli 
Törvény egyes előírásainak 
változása miatt van szükség, 
illetve annak érdekében, hogy 
az Alapszabályban használt 
fogalmak, kategóriák 
összhangba kerüljenek az 
MLSZ éves beszámolójában és 
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Módosítások Megjegyzés 

a) a célja szerinti tevékenység bevétele minden olyan bevétel, amely 
nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik, ideértve a 
céltámogatást is: 

- értékesítés nettó árbevétele 

- egyéb bevételek, ezen belül támogatások és alapítótól kapott 
befizetések 

- pénzügyi bevételek 

- 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: 

- anyagjellegű ráfordítások 

- személyi jellegű ráfordítások 

- értékcsökkenési leírás 

- egyéb ráfordítások 

- pénzügyi műveletek ráfordításai 

- 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. 

egyéb pénzügyi jelentéseiben 
alkalmazott bontásokkal, 
kifejezésekkel. 
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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 határozatainak rendelkező részét, az érintettek 
személyiségi jogait, illetve jogos üzleti és gazdasági érdekeit szem előtt tartva, az 
MLSZ Értesítőjében történő megjelentetés útján hozza nyilvánosságra: 

a) Küldöttközgyűlés, Elnökség; 

b) A 11. § (1) bekezdés e) pont szerinti 

iii) Elsőfokú Licencadó Bizottság 

v) Fegyelmi Bizottság 

vi) Fellebbviteli Bizottság 

vii) Fellebbviteli Licencadó Bizottság 

ix) Igazolási és Vitarendezési Bizottság 

x) Játékvezetői Bizottság 

xi) Jogi Bizottság 

xix) Ügynök-licenc Bizottság Törölve 2015. október 13-i hatállyal. 

xx) Versenybizottság 

c) A 11. § (2) bekezdés b) pont (i)-(v) alpontjai szerinti megyei állandó 
bizottságok. 

 

 



 

  

 

2. napirendi pont 
A Küldöttközgyűlés elvi állásfoglalása, nyilatkozata 

Ehhez a napirendi ponthoz az Elnökség nem terjeszt elő javaslatot, illetve a sportszervezetek részéről 
sem érkezett javaslat. 
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3. napirendi pont 
Egyebek 

Ehhez a napirendi ponthoz az Elnökség nem terjeszt elő javaslatot, illetve a sportszervezetek részéről 
sem érkezett javaslat. 

 

 


