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Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

1.§

1.§

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.

(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:

(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.

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 SporttörvénySporttv. 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 (továbbiakbanA Civiltv.: Civiltv.) 37.
§ (3) c. pontjára tekintettel az MLSZ
Elnöksége belső szabályzatot alkot az
iratbetekintés szabályairól.

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

Az MLSZ működése során köteles a
nyilvánosságot a törvényben előírtak szerint
tájékoztatni a közhasznú szervezetként
végzett tevékenysége tekintetében, vagyis

Megjegyzés
A FIFA ajánlás figyelembevételével,
részben
technikai
jellegű
szövegváltoztatás,
valamint
a
jogszabályi változásoknak való
megfelelés érdekében javasolt
módosítások.

Az MLSZ működése során köteles a
nyilvánosságot a törvényben előírtak szerint
tájékoztatni a közhasznú szervezetként

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.
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Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban:
UEFA) alapszabálya, továbbá saját
alapszabálya szerint működik.

azon ügykörök tekintetében, amelyek során
az MLSZ közigazgatási jogkörben jár el,
közfeladatot lát el, illetve amelyek során az
MLSZ az állami költségvetésből származó
források fölött rendelkezik.

végzett tevékenysége tekintetében, vagyis
azon ügykörök tekintetében, amelyek során
az MLSZ közigazgatási jogkörben jár el,
közfeladatot lát el, illetve amelyek során az
MLSZ az állami költségvetésből származó
források fölött rendelkezik.

(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.

Tekintettel arra, hogy az MLSZ tagjai
önálló jogi személyek, az MLSZ eljárása
során köteles figyelemmel lenni tagjai üzleti
és adatvédelmi érdekeire.
(2) Az MLSZ a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban
Ptk. ), a Sporttv., a 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.

Megjegyzés

Tekintettel arra, hogy az MLSZ tagjai
önálló jogi személyek, az MLSZ eljárása
során köteles figyelemmel lenni tagjai üzleti
és adatvédelmi érdekeire.
(2) Az MLSZ a Polgári Törvénykönyvről
szóló 19592013. évi IVV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.), a sportról szóló 2004. .
), a Sporttv., a Civiltv.,évi I. törvény (a
továbbiakban: sporttörvény), az egyesülési
jogról, közhasznú jogállásról, valamint civil
szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. a 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.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.
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3.§

3.§

3.§

(5)
Az UEFA által szervezett nemzetközi
klubversenyen való részvételkor (a nevezés
benyújtásakor) a résztvevő a (2) és (4)
bekezdésben foglaltakat írásban igazolja.

(5)
A FIFA vagy UEFA által szervezett
nemzetközi klubversenyen való részvételkor
(a nevezés benyújtásakor) a résztvevő a (2),
(4) és (6) bekezdésben foglaltakat írásban
igazolja.

(5)
AzA FIFA vagy UEFA által
szervezett nemzetközi klubversenyen való
részvételkor (a nevezés benyújtásakor) a
résztvevő a (2), (4) és (46) bekezdésben
foglaltakat írásban igazolja.

(13) Az MLSZ szolgáltatásait az MLSZ
tagságán kívül bármely más harmadik
személy is igénybe veheti.

(13) Az MLSZ szolgáltatásait az MLSZ
tagságán kívül bármely más harmadik
személy is igénybe veheti. Az MLSZ
rendszeresen
szervez
nyitott
sport
eseményeket nem tagok számára, továbbá
a
labdarúgás
népszerűsítésére tájékoztató rendezvényeket tart. A
tömegsport elősegítésére mindenki által
használható pályákat épít.

(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.

Az MLSZ rendszeresen szervez nyitott sport
eseményeket nem tagok számára, továbbá a
labdarúgás
népszerűsítésére tájékoztató rendezvényeket
tart. A tömegsport elősegítésére mindenki által
használható pályákat épít.
(14) A Játékosok jogállását és a játékjog
átruházásával kapcsolatos eljárást az MLSZ
Elnöksége szabályozza a FIFA vonatkozó
szabályával összhangban.

Megjegyzés
Nemzetközi tendenciák, valamint
FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt szövegváltoztatás.

(14) A Játékosok jogállását és a játékjog
átruházásával kapcsolatos eljárást az MLSZ
Elnöksége szabályozza a FIFA vonatkozó
szabályával összhangban.

5.§

5.§

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.

Az MLSZ célja a Fair Play szellemű
labdarúgó sport általános irányítása,
szervezése, fejlesztése és népszerűsítése
vallási, faji, politikai, etnikai hovatartozás,
származás,
vagy
bármely
más
diszkrimináció nélkül mindkét nemben,
minden korosztályban és bajnoki osztályban,
valamint
a
sportág
nemzetközi
szereplésének elősegítése

Az MLSZ célja a Fair Play szellemű
labdarúgó sport általános irányítása,
szervezése, fejlesztése és népszerűsítése
vallási, faji és, politikai, etnikai hovatartozás,
származás,
vagy
bármely
más
diszkrimináció nélkül mindkét nemben,
minden korosztályban és bajnoki osztályban,
valamint
a
sportág
nemzetközi
szereplésének elősegítése.

FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt szövegváltoztatás.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.
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6.§

6.§

6.§

(4)
Az MLSZ a hazai labdarúgó
versenyrendszer szervezése és irányítása
érdekében
megyei
(budapesti)
igazgatóságokat
(a
továbbiakban
együttesen: megyei igazgatóságok) hoz
létre:

(4)
Az MLSZ a hazai labdarúgó
versenyrendszer szervezése és irányítása
érdekében
megyei
(budapesti)
igazgatóságokat
(a
továbbiakban
együttesen: megyei igazgatóságok) hoz
létre:

(4)
Az MLSZ a hazai labdarúgó
versenyrendszer szervezése és irányítása
érdekében
megyei
(budapesti)
igazgatóságokat
(a
továbbiakban
együttesen: megyei igazgatóságok) hoz
létre:

e) a megyei igazgatóságok felsorolását a 2.
számú melléklet tartalmazza.

e) Az MLSZ megyei igazgatóságai:.
 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

e) aAz MLSZ megyei igazgatóságok
felsorolását a 2. számú melléklet
tartalmazza.igazgatóságai:.
 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

Megjegyzés
A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt szövegváltoztatás, a korábbi
melleékletekből kerül ide a megyei
igazgatóságok felsorolása.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.
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Megjegyzés

Veszprém Megyei Igazgatóság
Zala Megyei Igazgatóság

7. §

7. §

7. §

Az MLSZ központi feladatai:

Az MLSZ központi feladatai:

Az MLSZ központi feladatai:

l) a FIFA és az országos játékvezetői és
ellenőri keret jóváhagyása, a játékvezetők
foglalkoztatása, munkájuk minősítése,
képzésük és továbbképzésük biztosítása;;

l) a FIFA részére javasolt játékvezetői,
valamint az országos játékvezetői és ellenőri
keret
jóváhagyása,
a
játékvezetők
foglalkoztatása, munkájuk minősítése,
képzésük és továbbképzésük biztosítása;

l) a FIFA ésrészére javasolt játékvezetői,
valamint az országos játékvezetői és ellenőri
keret
jóváhagyása,
a
játékvezetők
foglalkoztatása, munkájuk minősítése,
képzésük és továbbképzésük biztosítása;

8.§

8.§

8.§

A megyei igazgatóságok feladatai:

A megyei igazgatóságok feladatai:

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
sportszervezetek
tevékenységének
összehangolása,
versenyengedély díjának beszedése és a
versenyengedély kiadása;

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
tagok
tevékenységének
összehangolása, versenyengedély díjának
beszedése és a versenyengedély kiadása;

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
sportszervezetektagok
tevékenységének
összehangolása,
versenyengedély díjának beszedése és a
versenyengedély kiadása;

9. §

9. §

9. §

(2)
Az MLSZ-be való belépés és kilépés
önkéntes.

(2)
Az MLSZ-be való belépés és kilépés
önkéntes a jelen Alapszabályban foglaltak

(2)
Az MLSZ-be való belépés és kilépés
önkéntes a jelen Alapszabályban foglaltak

Technikai jellegű pontosítás.

A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt szövegváltoztatás.

Technikai szövegpontosítás.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

6. oldal

Hatályos szöveg

10. §
(1)

A tag joga:

c) küldöttje útján választhat, illetve küldöttje
útján választható az MLSZ szerveibe;
e) ajánlásokat tehet az intézkedésre jogosult
szervnek
az
MLSZ-t,
a
megyei
igazgatóságait és a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására;

(2)

A tag kötelezettsége:

a) közreműködés az MLSZ és megyei
igazgatóságai
feladatainak
megvalósításában, részvétel a versenyeken
és a Fair Play szellemének ápolásában;

d) annak biztosítása, hogy sem maga, sem
érdekeltségében lévő más természetes vagy
jogi személy (beleértve a holding
társaságokat és a leányvállalatokat) nem

Szövegjavaslat

Módosítások

betartásával.

betartásával.

10. §

10. §

(1)

A tag joga:

c) küldöttje útján választhat, illetve küldöttje
útján választható az MLSZ szerveibe, illetve
személyeket javasolhat az MLSZ egyes
szerveibe
történő
megválasztásra/kinevezésre a vonatkozó
szabályok szerint;
e) ajánlásokat tehet az intézkedésre jogosult
szervnek
az
MLSZ-t,
a
megyei
igazgatóságait és a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására és döntésre;
(2)

A tag kötelezettsége:

a) közreműködés az MLSZ és megyei
igazgatóságai
feladatainak
megvalósításában, részvétel az MLSZ
versenyein és más sporttevékenységében
továbbá a Fair Play szellemének
ápolásában;
d) annak biztosítása, hogy a tag
működésének jogi felépítése és feltételei
biztosítják, hogy a tag bármely külső
személy befolyásától függetlenül tud
döntéseket hozni és sem maga, sem
érdekeltségében lévő más természetes vagy
jogi személy (beleértve a holding

(1)

A tag joga:

c) küldöttje útján választhat, illetve küldöttje
útján választható az MLSZ szerveibe, illetve
személyeket javasolhat az MLSZ egyes
szerveibe
történő
megválasztásra/kinevezésre a vonatkozó
szabályok szerint;

Megjegyzés

Nemzetközi tendenciák, valamint
FIFA ajánlás figyelembevételével
részben
technikai
jellegű
szövegváltoztatások.

e) ajánlásokat tehet az intézkedésre jogosult
szervnek
az
MLSZ-t,
a
megyei
igazgatóságait és a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására és döntésre;
(2)

A tag kötelezettsége:

a) közreműködés az MLSZ és megyei
igazgatóságai
feladatainak
megvalósításában, részvétel a versenyeken
ésaz
MLSZ
versenyein
és
más
sporttevékenységében továbbá a Fair Play
szellemének ápolásában;
d) annak biztosítása, hogy a tag
működésének jogi felépítése és feltételei
biztosítják, hogy a tag bármely külső
személy befolyásától függetlenül tud
döntéseket hozni és sem maga, sem
érdekeltségében lévő más természetes vagy
jogi személy (beleértve a holding

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

7. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

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;

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;

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;

f) annak betartása, hogy a FIFA és az UEFA
által meghatározott rendkívüli körülményeket
kivéve nem tartozhat az MLSZ-en kívül egy
másik labdarúgó nemzeti tagszövetséghez
sem;

f) annak betartása, hogy a FIFA és az UEFA
által meghatározott rendkívüli körülményeket
kivéve nem tartozhat az MLSZ-en kívül egy
másik labdarúgó nemzeti tagszövetséghez
sem;

f) annak betartása, hogy a FIFA által
meghatározott rendkívüli körülményeket
kivéve nem tartozhat az MLSZ-en kívül egy
másik labdarúgó nemzeti tagszövetséghez
sem;
i) a Sport Állandó Választott Bíróságának
döntését elfogadja, és tiszteletben tartja;

i) elfogadja, hogy az alapszabály, vagy a
FIFA, UEFA, MLSZ szabályzatainak
alkalmazásából eredő, azzal összefüggő
jogviták esetén legvégső fokon az
alapszabályban,
FIFA,
UEFA
szabályzataiban meghatározott független és
pártatlan választott bírósághoz fordul.
k) nem tart sportszakmai kapcsolatot olyan
jogi
személyekkel,
melyeket
a
FIFA/UEFA/MLSZ nem ismernek el, vagy
olyan tagokkal, akiknek tagságát a
FIFA/UEFA/MLSZ felfüggesztette, vagy
kizárta

Megjegyzés

i) a Sport Állandó Választott Bíróságának
döntését elfogadja, és tiszteletben tartja;
i) elfogadja, hogy az alapszabály, vagy a
FIFA, UEFA, MLSZ szabályzatainak
alkalmazásából eredő, azzal összefüggő
jogviták esetén legvégső fokon az
alapszabályban,
FIFA,
UEFA
szabályzataiban meghatározott független és
pártatlan választott bírósághoz fordul.
k) nem tart sportszakmai kapcsolatot olyan
jogi
személyekkel,
melyeket
a
FIFA/UEFA/MLSZ nem ismernek el, vagy
olyan tagokkal, akiknek tagságát a
FIFA/UEFA/MLSZ felfüggesztette, vagy
kizárta

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

8. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

11. §

11. §

11. §

(1) Az MLSZ szervei:

(1) Az MLSZ szervei:

(1) Az MLSZ szervei:

e) Állandó bizottságok

e) Állandó bizottságok
i) Amatőr Bizottság
ii) Biztonsági Bizottság
iii) Elsőfokú Licencadó Bizottság
iv) Etikai és Fair Play 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 Bizottság
xiii) Marketing és Média Bizottság
xiv) NB I- es Bizottság
xv) B II- es Bizottság
xvi) Női Bizottság
xvii) Orvosi Bizottság
xviii) Szakmai Bizottság
xix) Ügynök-licenc Bizottság
xx) Versenybizottság

e) Állandó bizottságok
i) Amatőr Bizottság
ii) Biztonsági Bizottság
iii) Elsőfokú Licencadó Bizottság
iv) Etikai és Fair Play 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 Bizottság
xiii) Marketing és Média Bizottság
xiv) NB I- es Bizottság
xv) B II- es Bizottság
xvi) Női Bizottság
xvii) Orvosi Bizottság
xviii) Szakmai Bizottság
xix) Ügynök-licenc Bizottság
xx) Versenybizottság

(2) Az MLSZ megyei szervei

Az állandó bizottságok felsorolását az 1.
számú melléklet tartalmazza.

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.

a) Az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökségei

Megjegyzés
A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt
technikai
jellegű
szövegváltoztatás,
a
korábbi
melleékletekből
kerül
ide
a
bizottságok felsorolása.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

9. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat
b) Az MLSZ megyei állandó bizottságai
(i) megyei fegyelmi bizottságok
(ii) megyei fellebbviteli bizottságok
(iii) megyei játékvezetői bizottságok
(iv) megyei igazolási és átigazolási
bizottságok
(v) megyei versenybizottságok
(3) Az MLSZ szervei bármely külső
befolyástól függetlenül a jelen alapszabály
előírásainak
megfelelően
kerülnek
megválasztásra illetve kijelölésre.
(4) Az MLSZ szerveinek feladata és
hatásköre az MLSZ szabályzataiban és
SZMSZ-ében kerül szabályozásra.

Módosítások

Megjegyzés

(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.
(i) megyei fegyelmi bizottságok
(ii) megyei fellebbviteli bizottságok
(iii) megyei játékvezetői bizottságok
(iv) megyei igazolási és átigazolási
bizottságok
(v) megyei versenybizottságok
(3) Az MLSZ szervei bármely külső
befolyástól függetlenül a jelen alapszabály
előírásainak
megfelelően
kerülnek
megválasztásra illetve kijelölésre.
(4) Az MLSZ szerveinek feladata és
hatásköre az MLSZ szabályzataiban és
SZMSZ-ében kerül szabályozásra.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

10. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

12. §

12. §

12. §

(2) Az MLSZ küldöttek választásának
rendje:

(2) Az MLSZ küldöttek választásának rendje:

(2) Az MLSZ küldöttek választásának rendje:

c) A küldöttválasztást minden évben a
bajnokság megkezdése előtt legalább 8
(nyolc) nappal 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.

13. §
(1)
Az MLSZ
Küldöttközgyűlés.

legfőbb

szerve

a

(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 megisméte lt
Küldöttközgyűlés
időpontja
a
Küldöttközgyűlés eredeti időpontjához
képest legalább nyolc, legkésőbb harminc

.
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, melyről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A hitelesített és
érvényes választási jegyzőkönyvet a
küldöttválasztást követő 8 (nyolc) napon
belül kell az MLSZ Főtitkárának megküldeni.

c) A küldöttválasztást minden évben az adott
bajnoki osztály(ok) nevezési eljárásának
jogerős lezárását, illetve a bajnokság
megkezdése előtt legalább 8 (nyolc)
nappalkezdetét 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.

13. §

13. §

(1)
Az MLSZ legfőbb szerve a
Küldöttközgyűlés.
A
Küldöttközgyűlés
rendes vagy rendkívüli Küldöttközgyűlés
lehet.

(1)
Az MLSZ legfőbb szerve a
Küldöttközgyűlés.
A
Küldöttközgyűlés
rendes vagy rendkívüli Küldöttközgyűlés
lehet.

(4)
Az
elnökség
a
rendes
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

(4)
Az
elnökség
a
rendes
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

Megjegyzés
A javaslat célja, hogy a választás
időpontja jobban illeszkedjen a
gyakorlathoz, ezzel előnyösebb
feltételekkel
tudjanak
a
sportszervezetek választani.

A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt technikai jellegű pontosítás.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

11. oldal

Hatályos szöveg
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).

Szövegjavaslat

Módosítások

Küldöttközgyűlés eredeti időpontjához
képest legalább nyolc, legkésőbb harminc
napon belüli időpont lehet.

Küldöttközgyűlés eredeti időpontjához
képest legalább nyolc, legkésőbb harminc
napon belüli időpont lehet.

(5)
Az írásos anyagokat legkésőbb tíz
nappal a rendes 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).

(5)
Az írásos anyagokat legkésőbb tíz
nappal a rendes 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).

Megjegyzés

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

12. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

Megjegyzés

14. §

14. §

14. §

(1)
A Küldöttközgyűlés határozatképes,
ha a küldöttek több mint fele jelen van.

(1)
A Küldöttközgyűlés határozatképes,
ha a szavazati joggal rendelkező küldöttek
több mint fele jelen van.

(1)
A Küldöttközgyűlés határozatképes,
ha a szavazati joggal rendelkező küldöttek
több mint fele jelen van.

16. §

16. §

16. §

(2)
A napirendi pontok elfogadásáról a
Küldöttközgyűlés
dönt
egyszerű
szótöbbséggel, szóbeli szavazással.

(2)
A napirendi pontok elfogadásáról a
Küldöttközgyűlés dönt egyszerű többséggel.

(2)
A napirendi pontok elfogadásáról a
Küldöttközgyűlés
dönt
egyszerű
szótöbbséggel,
szóbeli
szavazással.többséggel.

(4)
Az MLSZ köteles évente az
alábbiakat Küldöttközgyűlésen tárgyalni:
c) az elnökség soron következő évi szakmai
tervét és pénzügyi tervét;

17. §

(4)
Az MLSZ köteles évente az
alábbiakat Küldöttközgyűlésen tárgyalni:
c) az elnökség soron következő évi szakmai
és pénzügyi tervét;

kizárólagos

(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

(4)
Az MLSZ köteles évente az
alábbiakat Küldöttközgyűlésen tárgyalni:

17. §

(1) A
Küldöttközgyűlés
hatáskörébe tartozik:

m) állandó és ad hoc bizottság
létrehozása és megszüntetése;

18. §

Technikai jellegű szövegpontosítás.

c) az elnökség soron következő évi szakmai
tervét és pénzügyi tervét;
17. §

(1) A
Küldöttközgyűlés
hatáskörébe tartozik:

A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt pontosítás.

kizárólagos

(1) A
Küldöttközgyűlés
hatáskörébe tartozik:

m) állandó bizottság létrehozása és
megszüntetése;

18. §
(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

kizárólagos

Az ad-hov bizottságok láétrehozása
az Elnök hatáskörébe kerül a
gyakorlati tapasztalatok alapján.

m) állandó és ad hoc bizottság
létrehozása és megszüntetése;

18. §
(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

Közhasznúság.
Nemzetközi tendenciák, valamint
FIFA ajánlás figyelembevételével
technikai jellegű pontosítás.
Jogszabályi
megfelelés

változásoknak való
érdekében javasolt

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

13. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

szavazatával hoz határozatot

szavazatával hoz határozatot

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.

(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.
A Küldöttközgyűlés az Sztv. szerinti
beszámolóról, a közhasznúsági mellékletről,
a Felügyelő Bizottságnak a beszámolóról és
közhasznúsági
jelentésről
készült
jelentéséről valamint a könyvvizsgáló
jelentéséről a jelenlévő szavazásra jogosult
köldöttek több mint felének igenlő
szavazatával
hoz
határozatot.
A
Küldöttközgyűlés
az
Sztv.
szerinti
beszámolóról
és
a
közhasznúsági
mellékletről a Felügyelő Bizottság és a
könyvvizsgáló jelentésének birotkában
dönthet.
(3)
A határozathozatal kézfeltartással
vagy elektronikus szavazással történik. 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

Megjegyzés
technikai módosítás.

(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.
A Küldöttközgyűlés az Sztv. szerinti
beszámolóról, a közhasznúsági mellékletről,
a Felügyelő Bizottságnak a beszámolóról és
közhasznúsági
jelentésről
készült
jelentéséről valamint a könyvvizsgáló
jelentéséről a jelenlévő szavazásra jogosult
köldöttek több mint felének igenlő
szavazatával
hoz
határozatot.
A
Küldöttközgyűlés
az
Sztv.
szerinti
beszámolóról
és
a
közhasznúsági
mellékletről a Felügyelő Bizottság és a
könyvvizsgáló jelentésének birotkában
dönthet.
(3)
A határozathozatal kézfeltartással
vagy elektronikus szavazással történik. 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

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

14. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat
tagjait, kivéve, ha a mandátumok száma
megegyezik a jelöltek számával. Ebben az
esetben a választás lehet nyílt is.

(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

(5)
A
Küldöttközgyűlés
határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki, illetve akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1. 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

Módosítások

Megjegyzés

esetben a választás lehet nyílt is.
(5)
A
Küldöttközgyűlés
határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki, illetve akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b)8:1. § (1) 1.
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. A

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

15. oldal

Hatályos szöveg
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.

Szövegjavaslat

Módosítások

Hivatalos Értesítőjében kell közzétenni, és a
határozatok tárában kell nyilvántartani. A
Küldöttközgyűlésen hozott határozatok
azonnal hatályba lépnek, kivéve, ha
jogszabály vagy a Küldöttközgyűlés
máshogy rendelkezik.

Küldöttközgyűlésen hozott határozatok
azonnal hatályba lépnek, kivéve, ha
jogszabály vagy a Küldöttközgyűlés
máshogy rendelkezik.

Megjegyzés

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

16. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

19. §

19. §

19. §

Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai
választásának szabályai

Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai
választásának szabályai

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.

(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.

(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.

(2)
Jelölt az a nagykorú, cselekvőképes
személy 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.

(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 állampolgárszemély 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.

20. §

20. §

20. §

(1)
Rendkívüli Küldöttközgyűlést az
elnökség hívja össze az ok és a cél

(1)

(1)

Rendkívüli

Küldöttközgyűlés

Rendkívüli

Küldöttközgyűlés

Megjegyzés
Jogszabály változás miatt, technikai
jellegű, illetve szövegezési javaslat.

Technikai jellegű, illetve szövegezési
javaslat.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

17. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

összehívása az alábbiak szerint történhet:

megjelölésével.

összehívása az alábbiak szerint történhet:

a) az elnökség hívja össze az ok és a cél
megjelölésével;
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) kötelező a rendkívüli Küldöttközgyűlés
összehívása, ha
(i) az Elnökség létszáma 6 fő alá, vagy a
Felügyelő Bizottság létszáma 4 fő alá
csökken, illetve
(ii) ha a tagok legalább egyharmada az
összehívását ok és a cél megjelölésével
indítványozza.
e) a főtitkár hívja össze az ok felmerülésétől
számított legalább harminc, legfeljebb
negyvenöt napon belüli időpontra, ha az
összehívásra nincs más jogosult személy.

(2)
Az Elnökség vagy az arra jogosult
személy
köteles
a
rendkívüli
Küldöttközgyűlést összehívni, ha

a) Küldöttközgyűlést az elnökség hívja
össze az ok és a cél megjelölésével;.

(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 összehívásról legalább

a) azt a Felügyelő Bizottság kezdeményezi a
33. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
felmerült esetekben;
b) a bíróság elrendeli;
c) az Elnökség létszáma 6 fő alá, vagy a
Felügyelő Bizottság létszáma 4 fő alá
csökken,
d) a tagok legalább egyharmada az
összehívását ok és a cél megjelölésével
indítványozza.
(3) Amennyiben az elnökség a rendkívüli
küldöttközgyűlést nem hívja össze a
Felügyelő Bizottság 20. § (2) a./ pontja
szerinti kezdeményezésére, úgy a rendkívüli
Küldöttközgyűlést a Felügyelő Bizottság
hívja össze a 33. § (2) alapján.
(4)
A rendkívüli Küldöttközgyűlést a
főtitkár hívja össze, ha az összehívásra
nincs más jogosult személy.
(5)
A
rendkívüli
Küldöttközgyűlés
összehívására
és
lebonyolítására
egyebekben az MLSZ Küldöttközgyűlésére
vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen
alkalmazni, azzal, hogy a rendkívüli
Küldöttközgyűlést az ok felmerülésétől
számított llegfeljebb negyvenöt napon belüli
időpontra össze kell hívni.

Megjegyzés

b)(2) Az Elnökség vagy az arra jogosult
személy
köteles
a
rendkívüli
Küldöttközgyűlést összehívni, ha
a) azt 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;;
cb) a bíróság elrendeli;
d) kötelező a rendkívüli Küldöttközgyűlés
összehívása, ha
(ic) az Elnökség létszáma 6 fő alá, vagy a
Felügyelő Bizottság létszáma 4 fő alá
csökken, illetve
(ii) had) a tagok legalább egyharmada az
összehívását ok és a cél megjelölésével
indítványozza.
e)(3) . Amennyiben az elnökség a
főtitkárrendkívüli küldöttközgyűlést nem hívja
össze az ok felmerülésétől számított
legalább harminc, legfeljebb negyvenöt
napon belüli időpontra, ha az összehívásra
nincs más jogosult személy.
a Felügyelő Bizottság 20. § (2)
A
rendkívüli Küldöttközgyűlés lebonyolítására
egyebekben az MLSZ közgyűlésére
vonatkozó szabályok az irányadók, kivéve a
és a./ pontja szerinti kezdeményezésére,
úgy§-ban
foglaltakat.
a
rendkívüli
Küldöttközgyűlés
új
napirendi
pont

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

18. oldal

Hatályos szöveg
nyolc nappal a rendkívüli Küldöttközgyűlés
megtartása előtt kell intézkedni a meghívó
és az írásos anyagok egyidejűleg történő
kiküldése mellett.

Szövegjavaslat

Módosítások

Megjegyzés

felvételéről is dönthetKüldöttközgyűlést a
Felügyelő Bizottság hívja össze a 33. § (2)
alapján.
(3)
(4)
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 összehívásról legalább
nyolc nappal főtitkár hívja össze, ha az
összehívásra nincs más jogosult személy.
(5)
A
rendkívüli
Küldöttközgyűlés
megtartása
előttösszehívására
és
lebonyolítására egyebekben az MLSZ
Küldöttközgyűlésére vonatkozó szabályokat
kell értelemszerűen alkalmazni, azzal, hogy
a rendkívüli Küldöttközgyűlést az ok
felmerülésétől
számított
llegfeljebb
negyvenöt napon belüli időpontra össze kell
intézkedni a meghívó és az írásos anyagok
egyidejűleg történő kiküldése melletthívni.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

19. oldal

Hatályos szöveg
21. §

Szövegjavaslat
21. §

Módosítások
21. §

(2)

Az elnökség 9 főből áll. Összetétele:

(2)

(5)

Az elnökségi tagság megszűnik:

d) az elnökség legalább egy tagja nő.

d) az elnökség legalább egy tagja nő.

a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) Törölve 2013. május 13-i hatállyal
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.

(5)

(5)

a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) Törölve 2013. május 13-i hatállyal
e) elhalálozással;
f) amennyiben az elnökségi tagot jogerős
bírósági ítélet a közügyektől vagy
sportszakmai tevékenység végzésétől
eltiltja, illetve amennyiben gondnokság alá
helyezik;
g) a 42. §-ban meghatározottakat határidőre
nem szünteti meg.

a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) Törölve 2013. május 13-i hatállyal
e) elhalálozással;
f) amennyiben az elnökségi tag
állampolgárságát, vagy az Et. 8. § (1)
bekezdés
b)
vagy
c)
pontjában
meghatározott státusát valamely hatóság
jogerősen megvonja,tagot jogerős bírósági
ítélet a közügyektől vagy sportszakmai
tevékenység végzésétől eltiltja, illetve
amennyiben gondnokság alá helyezik;
g) a 42. §-ban meghatározottakat határidőre
nem szünteti meg.

22. §

22. §

22. §

(2)
Az elnökség szükség szerint, de
évente legalább hat alkalommal ülésezik.

(2)
Az elnökség szükség szerint, de
évente legalább hat alkalommal ülésezik. Az
üléseken a főtitkár javaslattételi joggal vesz
részt.

(2)
Az elnökség szükség szerint, de
évente legalább hat alkalommal ülésezik. Az
üléseken a főtitkár javaslattételi joggal vesz
részt.

(4)

(4)

(4)

Az elnökség feladata és hatásköre:

a) az MLSZ Küldöttközgyűlésének és
rendkívüli
Küldöttközgyűlésének
összehívása;
g) minden, az MLSZ működésével, a

Az elnökség 9 főből áll. Összetétele:
Az elnökségi tagság megszűnik:

Az elnökség feladata és hatásköre:

a) az MLSZ rendes Küldöttközgyűlésének és
rendkívüli
Küldöttközgyűlésének

(2)

Az elnökség 9 főből áll. Összetétele:

Megjegyzés
A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt változás.

Az elnökségi tagság megszűnik:

A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt változás.
A gyakorlati tapasztalatok alapján
javasolt változások

Az elnökség feladata és hatásköre:

a) az MLSZ rendes Küldöttközgyűlésének és
rendkívüli
Küldöttközgyűlésének

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

20. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

labdarúgás szervezésével és irányításával
kapcsolatos szabályzat elfogadása és
módosítása, illetve azok FIFA és/vagy UEFA
általi elfogadtatása;
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;
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.

összehívása;
g) minden, az MLSZ működésével, a
labdarúgás szervezésével és irányításával
kapcsolatos szabályzat elfogadása és
módosítása, illetve azok FIFA és/vagy UEFA
általi elfogadtatása, amennyiben az
szükséges;
l) a főtitkár, a szövetségi kapitányok
kinevezése, felmentése, beszámoltatása;
m) törölve 2014. május
n) a javasolt nemzetközi játékvezetői és
asszisztensi keret jóváhagyása;
r) a Küldöttközgyűlés részére javasolt 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 premizálási
keretének és elveinek jóváhagyása;

összehívása;
g) minden, az MLSZ működésével, a
labdarúgás szervezésével és irányításával
kapcsolatos szabályzat elfogadása és
módosítása, illetve azok FIFA és/vagy UEFA
általi elfogadtatása, amennyiben az
szükséges;
l) a főtitkár, a szövetségi kapitány, a
sportigazgató
és
a
nemzetközi
igazgatókapitányok kinevezése, felmentése,
beszámoltatása;
m) a női szakág és futsal szakág
szakágvezetőinek
kinevezése
és
felmentése;
m) törölve 2014. május
n) a javasolt nemzetközi játékvezetői és
asszisztensi keret jóváhagyása;
r) azr) a Küldöttközgyűlés részére javasolt
éves
költségvetés
elfogadása
és
módosítása;
t)
a
válogatott
csapatok
premizálásánakpremizálási keretének és
elveinek jóváhagyása;

Megjegyzés

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

21. oldal

Hatályos szöveg
24. §

Szövegjavaslat
24. §

Módosítások
24. §

Az Elnökség működése

Az Elnökség működése

Az Elnökség működése

(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.

(5)
Az elnökség üléseire tanácskozási
joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság
képviselőjét és a főtitkárt. Az elnökség
ülésén résztvevő további állandó és eseti
meghívottakat az elnökség ügyrendje
határozza meg.

(5)
Az elnökség üléseire tanácskozási
joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság
képviselőjét, és a főtitkárt, a sportigazgatót,.
Az elnökség ülésén résztvevő további
állandó és eseti meghívottakat az NBI-es, az
NBII-es és az Amatőr Bizottságok elnökeit.
Napirendtől függően az ülésre más személy
is meghívható.elnökség ügyrendje határozza
meg.

(6)
Az elnökségi tagok jogosultak arra,
hogy javaslatot tegyenek új napirendi pontok
felvételére, amely javaslatot az Elnökség
ülését
az
Elnökség
ügyrendjében
meghatározott határidővel megelőzően
kötelesek eljuttatni a főtitkárhoz.

Megjegyzés
A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt szövegváltoztatás.

(6) Az elnökségi tagok jogosultak arra, hogy
javaslatot tegyenek új napirendi pontok
felvételére, amely javaslatot az Elnökség
ülését
az
Elnökség
ügyrendjében
meghatározott határidővel megelőzően
kötelesek eljuttatni a főtitkárhoz.

25. §

25. §

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.

Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni,
ha azt az elnök, vagy a főtitkár, vagy
legalább három elnökségi tag az ok és a cél
megjelölésével, illetve a Felügyelő Bizottság
a 33. §-ban meghatározottak szerint
javasolja.

Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni,
ha azt az elnök, vagy a főtitkár, vagy
legalább három elnökségi tag az ok és a cél
megjelölésével, illetve a Felügyelő Bizottság
a 33. §-ban meghatározottak szerint
javasolja.

27. §

27. §

27. §

Az elnökség határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a

Az elnökség határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a

Az elnökség határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a

Technikai pontosítás

Jogszabály változása miatti technikai
pontosítás.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

22. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

(Ptk. 685. § b) pontjában meghatározottak
szerinti) közeli hozzátartozója, valamint
élettársa
(a
továbbiakban
együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján:

(Ptk. 8:1.§ 1. 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.

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.

(Ptk. 685. § b)8:1.§ 1. pontjában
meghatározottak
szerinti)
közeli
hozzátartozója, valamint élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján:

Megjegyzés

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.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

23. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

27/A. §

27/A. §

(1)
Az MLSZ legfőbb tisztségviselője az
MLSZ elnöke.

(1)
Az MLSZ legfőbb tisztségviselője az
MLSZ elnöke.

(2)

(2)

Az elnök feladata és hatásköre:

a) képviseli az MLSZ-t, kapcsolatot tart az
állami,
társadalmi
és
gazdasági
szervezetekkel; az MLSZ tagjaival, a FIFAval és UEFA-val
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;
f) betartja és betartatja a jogszabályokat,
biztosítja az alapszabály szerinti működést,
végrehajtja a Küldöttközgyűlés és az
elnökség döntéseit a főtitkár útján
g) javaslatot tesz a bizottságok elnökei, a
főtitkár, személyére, dönt a FIFA és az
UEFA magyar tisztségviselőinek személyére
teendő javaslatról;
h) munkáltatói jogkört gyakorol a főtitkár és
a 31. § (2) pontra tekintettel a belső
ellenőrzés munkavállalói 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;

Megjegyzés
A rendelkezés nagyrészt a 37.§ -ból
került áthelyezésre, kisebb részben
a FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt módosítás.

Az elnök feladata és hatásköre:

a) képviseli az MLSZ-t, kapcsolatot tart az
állami,
társadalmi
és
gazdasági
szervezetekkel; az MLSZ tagjaival, a FIFAval és UEFA-val
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;
f) betartja és betartatja a jogszabályokat,
biztosítja az alapszabály szerinti működést,
végrehajtja a Küldöttközgyűlés és az
elnökség döntéseit a főtitkár útján
g) javaslatot tesz a bizottságok elnökei, a
főtitkár, személyére, dönt a FIFA és az
UEFA magyar tisztségviselőinek személyére
teendő javaslatról;
h) munkáltatói jogkört gyakorol a főtitkár és
a 31. § (2) pontra tekintettel a belső
ellenőrzés munkavállalói 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;

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

24. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

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);

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);

(3)
Az elnököt, akadályoztatása esetén
az alelnök (alelnökök), akadályoztatásuk
esetén az ezzel a feladattal megbízott
elnökségi tag helyettesíti az elnök teljes
jogkörével.

(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.

(4)
Az alelnök (alelnökök) hatáskörét,
feladatait az elnök határozza meg.

(5)
Az elnök hatáskörébe
feladatok átruházhatók.

(5)
Az elnök hatáskörébe
feladatok átruházhatók.

tartozó

Megjegyzés

tartozó

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

25. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

Megjegyzés

28. §

28. §

28. §

(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.

(1)
Az MLSZ tiszteletbeli elnökének és
tagjának az a személy választható meg, aki
azt a futballnak tett szolgálatai alapján
kiérdemelte.
Az
MLSZ
tiszteletbeli
elnökének az 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.

(1)
Az MLSZ tiszteletbeli elnökének és
tagjának az a személy választható meg, aki
azt a futballnak tett szolgálatai alapján
kiérdemelte.
Az
MLSZ
tiszteletbeli
elnökének az 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 jelölteket az Elnökség állítja össze.
A tiszteletbeli
elnököt
az
MLSZ
Küldöttközgyűlése
választja,
egyazon
időben több tiszteletbeli elnök is lehet.

(2)
A jelölteket az Elnökség állítja össze.
A tiszteletbeli
elnököt
az
MLSZ
Küldöttközgyűlése
választja,
egyazon
időben több tiszteletbeli elnök is lehet.

(3)
A tiszteletbeli elnök és tag tisztsége
lemondással, elhalálozással vagy a
Küldöttközgyűlés által történő visszahívással
szűnik meg.

(3)
A tiszteletbeli elnök és tag tisztsége
lemondással, elhalálozással vagy a
Küldöttközgyűlés által történő visszahívással
szűnik meg.

29. §

29. §

(1)
A tiszteletbeli elnök és tag
tanácskozási joggal részt vehet az MLSZ
Küldöttközgyűlésén. A tiszteletbeli elnök
javaslatokat tehet az MLSZ-t, az MLSZ
szerveit és a labdarúgást érintő kérdések
megtárgyalására, véleményt nyilváníthat az
MLSZ, valamint szerveinek működésével
kapcsolatban.

(1)

(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. §
(1)

A tiszteletbeli elnök joga:

a) tanácskozási joggal részt vehet az MLSZ
Küldöttközgyűlésén;
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:

(2)
A tiszteletbeli
kötelezettsége:

elnök

a)

az

a)

alapszabályának,

MLSZ

alapszabályának,

az

MLSZ

és

tag

Elnökség által javasolt pontosítás.

Elnökség által javasolt pontosítás.
A tiszteletbeli elnök joga:

a)és tag tanácskozási joggal részt vehet az
MLSZ Küldöttközgyűlésén;
b). A tiszteletbeli elnök 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
kötelezettsége:

elnök

és

tag

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

26. oldal

Hatályos szöveg
szabályzatainak, valamint
határozatainak a megtartása;
b) a sportág népszerűsítése.

Szövegjavaslat
az

MLSZ

szabályzatainak, valamint
határozatainak a megtartása;
b) a sportág népszerűsítése.

Módosítások
az

MLSZ

Megjegyzés

a)
az
MLSZ
alapszabályának,
szabályzatainak, valamint az MLSZ
határozatainak a megtartása;
b) a sportág népszerűsítése.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

27. oldal

Hatályos szöveg
34. §

Szövegjavaslat
34. §

Módosítások

Megjegyzés

34. §

Állandó és ad-hoc bizottságok

Állandó bizottságok

Állandó és ad-hoc bizottságok

(1)
Az állandó bizottságok elnökeit és
tagjait – a Felügyelő Bizottság kivételével –
az MLSZ Elnöksége legfeljebb öt éves
időtartamra nevezi ki.

(1)
Az állandó bizottságok elnökeit és
tagjait – a Felügyelő Bizottság kivételével –
az MLSZ Elnöksége legfeljebb öt éves
időtartamra nevezi ki.

(1)
Az állandó bizottságok elnökeit és
tagjait – a Felügyelő Bizottság kivételével –
az MLSZ Elnöksége legfeljebb öt éves
időtartamra nevezi ki.

A megyei állandó bizottságok elnökeit és
tagjait a megyei Társadalmi Elnökségek
legfeljebb öt éves időtartamra nevezik ki.

A megyei állandó bizottságok elnökeit és
tagjait a megyei Társadalmi Elnökségek
legfeljebb öt éves időtartamra nevezik ki.

A megyei állandó bizottságok elnökeit és
tagjait a megyei Társadalmi Elnökségek
legfeljebb öt éves időtartamra nevezik 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 bizottságok tagja csak olyan személy
lehet, aki büntetlen előéletű, nem áll
közügyektől, sportszakmai tevékenységtől
való eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a
mindenkori szabálysértési törvény 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 48.§ (3) b) pont szerinti bizottságok
minden tagjának, illetve
elnökének
függetlennek
kell
lennie,
mely
vonatkozásban

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)a
mindenkori szabálysértési törvény szerinti
kitiltás hatálya alatt, kötelességei teljesítése
során pártatlanul, részrehajlás nélkül kell
eljárnia.

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

a) A bizottság tagja nem független, ha
maga,
vagy
bármely,
a
Polgári
Törvénykönyv szerinti hozzátartozója tagja a
Felügyelő 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.

Technikai jellegű, illetve szövegezési
javaslat.
Jogszabályi változásoknak való
megfelelés érdekében javasolt
technikai módosítás.

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

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
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28. oldal

Hatályos szöveg
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.
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.

Szövegjavaslat

Módosítások

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.

döntéshozatalban
sportszervezetnek.

35/B. §

35/B. §

2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

közvetlenül

Megjegyzés
érintett

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.

Szurkolói Iroda

Annak érdekében, hogy a szurkolói
érdekképviselet az MLSZ-től való
függetlensége egyértelmű legyen.

(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.

(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.

(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

(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

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
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29. oldal

Hatályos szöveg
fogalmazhat
megelőzően.

meg

a

döntéshozatalt

Szövegjavaslat

Módosítások
fogalmazhat
megelőzően.

meg

a

Megjegyzés
döntéshozatalt

(5) A Szurkolói Iroda nem része az MLSZ
szervezetének.

(5) A Szurkolói Iroda nem része az MLSZ
szervezetének.

(6) Az MLSZ és a Szurkolói Iroda
együttműködést biztosító jogviszonyt alakít
ki egymással.

(6) Az MLSZ és a Szurkolói Iroda
együttműködést biztosító jogviszonyt alakít
ki egymással.
2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

30. oldal

Hatályos szöveg
36. §

Szövegjavaslat
36. §

A tisztségviselők

Módosítások
36. §

A tisztségviselők

A tisztségviselők

Az MLSZ vezető tisztségviselői az elnök és
az alelnök (alelnökök).

Az MLSZ vezető tisztségviselői az elnök, az
alelnök (alelnökök) és a főtitkár.

Az MLSZ vezető tisztségviselői az elnök és,
az alelnök (alelnökök).) és a főtitkár.

37. §

37. §

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;
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;

2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

Az Elnök

Megjegyzés
A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt szövegváltoztatás.

A szöveg a 27/A pontba került
áthelyezésre, illetve ott részben
módosításra.

(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;
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 dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

31. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

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
feladatok átruházhatók.

tartozó

Módosítások

Megjegyzés

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
feladatok átruházhatók.

tartozó

2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

32. oldal

Hatályos szöveg
38. §

Szövegjavaslat
38. §

A Főtitkár
(3)

A főtitkár feladata és hatásköre:

Módosítások

A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt pontosítás.

38. §
A Főtitkár

(3)

A főtitkár feladata és hatásköre:

A Főtitkár
(3)

A főtitkár feladata és hatásköre:

l) aláírási, kötelezettség-vállalási és
utalványozási jogkört gyakorol az SZMSZben meghatározott körben és mértékig;
és az elnökség a hatáskörébe utal;

l) aláírási, kötelezettség-vállalási és
utalványozási jogkört gyakorol az SZMSZben és egyéb belső szabályzatokban
meghatározott körben és mértékig;.

k) képviseli az MLSZ-t;
l) aláírási, kötelezettség-vállalási és
utalványozási jogkört gyakorol az SZMSZben és egyéb belső szabályzatokban
meghatározott körben és mértékig;

39. §

39. §

39. §

A Szövetségi Kapitány
(1)
A szövetségi kapitány felel a férfi
felnőtt nemzeti válogatott sportszakmai
programjának
kialakításáért
és
megvalósításáért.

2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

Megjegyzés

A Szövetségi Kapitány
(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.

(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.

(3)
A szövetségi kapitány részletes
feladatait az MLSZ-szel kötött szerződése,
valamint az MLSZ SZMSZ-e határozza meg.

A nemzetközi sztenderek a FIFA
ajánlás figyelembevételével,
a
gyakorlati tapasztalatok alapján
javasolt változás

2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

40. §

40. §

A Sportigazgató

2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

(1)

A sportigazgató felel az MLSZ

40. §
A Sportigazgató

A nemzetközi sztenderek a FIFA
ajánlás figyelembevételével,
a
gyakorlati tapasztalatok alapján

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

33. oldal

Hatályos szöveg
országos szintű sportszakmai programjának
kidolgozásáért és végrehajtásáért.
(2)
A sportigazgató részletes feladatait
az MLSZ SZMSZ-e határozza meg.

Szövegjavaslat

Módosítások
(1)
A sportigazgató felel az MLSZ
országos szintű sportszakmai programjának
kidolgozásáért és végrehajtásáért.

Megjegyzés
javasolt változás

(2)
A sportigazgató részletes feladatait
az MLSZ SZMSZ-e határozza meg.
2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

34. oldal

Hatályos szöveg
41. §

Szövegjavaslat
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.

Módosítások

Megjegyzés

A Nemzetközi Igazgató

A nemzetközi sztenderek, a FIFA
ajánlás figyelembevételével,
a
gyakorlati tapasztalatok alapján
javasolt változás

41. §

2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

(2)
A nemzetközi igazgató részletes
feladatait az MLSZ SZMSZ-e határozza
meg.

(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.
2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

42. §

42. §

42. §

Összeférhetetlenségi szabályok

Összeférhetetlenségi szabályok

Összeférhetetlenségi szabályok

(1)
A 30. § (3) bekezdésben rögzített
összeférhetetlenségi
okot
annak
keletkezésétől számított harminc napon
belül meg kell szüntetni.

(1)
Az MLSZ Elnökségének és
Felügyelő bizottságának elnökeire és
tagjaira a Civiltv-ben, különösen annak 38.
és 39. §-aiban meghatározott, valamint a
jelen
alapszabályban
rögzített
összeférhetetlenségi
szabályok
vonatkoznak. Nem lehet az MLSZ
Elnökségének és Felügyelő bizottságának
elnöke vagy tagja az a személy, aki
közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

(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.

(2)
A közhasznú szervezet vagy
gazdasági társaság megszűnését követő
három évig nem lehet az MLSZ vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban
olyan közhasznú szervezet vagy gazdasági

Jogszabályi változásoknak és a
közhasznúság feltételeinek való
megfelelés érdekében javasolt
technikai módosítás.

(1)
Az MLSZ Elnökségének és
Felügyelő bizottságának elnökeire és
tagjaira a Civiltv-ben, különösen annak 38.
és 39. §-aiban meghatározott, valamint a
jelen
alapszabályban
rögzített
összeférhetetlenségi
szabályok
vonatkoznak. Nem lehet az MLSZ
Elnökségének és Felügyelő bizottságának
elnöke vagy tagja az a személy, aki
közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

35. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

társaság vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző két évben legalább
egy évig -,

(2)
A közhasznú szervezet vagy
gazdasági társaság megszűnését követő
három évig nem lehet az MLSZ vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban
olyan szervezetnélközhasznú szervezet
vagy gazdasági társaságnál töltött be –
társaság vezető tisztségviselője volt - annak
megszűntétmegszűnését megelőző két
évben legalább egy évig – vezető
tisztséget,-,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy
az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem
egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és
vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és
vámhatóság
üzletlezárás
intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő
bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és
vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
(3)
A felmerült összeférhetetlenségi okot
annak keletkezésétől számított harminc
napon belül meg kell szüntetni.

Megjegyzés

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy
az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem
egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és
vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és
vámhatóság
üzletlezárás
intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő
bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és
vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény
szerinti
köztartozását
nem
egyenlítette kiszerint felfüggesztette vagy
törölte.
(3) A felmerült összeférhetetlenségi okot
annak keletkezésétől számított harminc
napon belül meg kell szüntetni.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

36. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

43. §

43. §

43. §

(1)
Az MLSZ Hivatal vezetője az MLSZ
főtitkára.

(1)
Az MLSZ Hivatal vezetője az MLSZ
főtitkára. A hivatal adminisztratív faladatokat
lát el a főtitkár utasításai alapján. A hivatal
dolgozóit kötik a belső szabályzatok,
munkájukat a lehető legjobb tudásuk szerint
kötelesek ellátni.

(1)
Az MLSZ Hivatal vezetője az MLSZ
főtitkára. A hivatal adminisztratív faladatokat
lát el a főtitkár utasításai alapján. A hivatal
dolgozóit kötik a belső szabályzatok,
munkájukat a lehető legjobb tudásuk szerint
kötelesek ellátni.

44/A. §

44/A. §
Jogviták

Jogviták

Nemzeti (magyar) vitás ügyek

Nemzeti (magyar) vitás ügyek

(1)
A tag vállalja, hogy a 2004. évi I. tv.
által meghatározott esetekben a Sport
Állandó Választott Bírósághoz fordul.

(1)
A tag vállalja, hogy a 2004. évi I. tv.
által meghatározott esetekben a Sport
Állandó Választott Bírósághoz fordul.

(2)

(2)

Törölve.

Megjegyzés
A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt szövegváltoztatás.

A FIFA ajánlás figyelembevételével
javasolt szövegváltoztatás.

Törölve.

Nemzetközi vitás ügyek

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.

(2)
A tag vállalja, hogy a FIFA, UEFA
Alapszabályában meghatározottakon kívüli
egyéb esetekben, az ott foglaltak szerint, a
Választott Bírósági utat veszi igénybe.

44/B. §

44/B. §

Nemzetközi Sportdöntőbíróság

Nemzetközi Sportdöntőbíróság

(1)
A
FIFA
Alapszabály
rendelkezéseivel összhangban a FIFA
jogerős döntései ellen a lausanne-i
székhelyű
Nemzetközi
Sportdöntőbírósághoz (CAS) lehet fordulni,
kivéve a Labdarúgás Játékszabályainak
megsértését, négy mérkőzéstől eltiltás vagy

(2)
A
FIFA
Alapszabály
rendelkezéseivel összhangban a FIFA
jogerős döntései ellen a lausanne-i
székhelyű
Nemzetközi
Sportdöntőbírósághoz (CAS) lehet fordulni,
kivéve a Labdarúgás Játékszabályainak
megsértését, négy mérkőzéstől eltiltás vagy

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

37. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

három hónapos eltiltás alatti esetek, vagy
olyan döntések esetén, amelyet már
eldöntöttek a független szövetségi választott
bíróságok.

három hónapos eltiltás alatti esetek, vagy
olyan döntések esetén, amelyet már
eldöntöttek a független szövetségi választott
bíróságok.

Megjegyzés

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

38. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

48. §

48. §

48. §

(3)
Az elnökség az alábbi szervek
határozatait az MLSZ Értesítőjében történő
megjelentetés útján hozza nyilvánosságra:

(3)
Az Elnökség az alábbi szervek
határozatainak rendelekző részét, az
érintettek személyiségi jogait, illetve jogos
üzleti és gazdasági érdekeit szem előtt
tartva, az MLSZ Értesítőjében történő
megjelentetés útján hozza nyilvánosságra:

(3)
Az elnökség az alábbi szervek
határozatainak rendelekző részét, az
érintettek személyiségi jogait, illetve jogos
üzleti és gazdasági érdekeit szem előtt
tartva,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),
pont

a) Küldöttközgyűlés, Elnökség;
b)
A 11. § (1) bekezdés e) pont
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
xx) Versenybizottság

ii)
1. melléklet 2.
a), b), c), d) és e)

ppontja szerinti bizottságok.
(5)
Az MLSZ működésével kapcsolatos
beszámolóit,
valamint
szolgáltatásai
igénybevételének módját szükség szerint,
valamint
tevékenységének
és
gazdálkodásának legfontosabb adatait évi
egy alkalommal a sajtóban közzéteszi.

alpontjai szerinti megyei állandó bizottságok.

Technikai jellegű, illetve szövegezési
javaslat, a gyakorlati működési
tapasztalat alapján.

a) Küldöttközgyűlés, Elnökség;
b)
A 11. § (1) bekezdés e) pont
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
xx) Versenybizottság

c)
A 11. § (2) bekezdés b) pont (i)-(v)

Megjegyzés

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

(5)
Az MLSZ működésével kapcsolatos
beszámolóit,
valamint
szolgáltatásai
igénybevételének módját szükség szerint,
valamint
tevékenységének
és
gazdálkodásának legfontosabb adatait
honlapján (www.mlsz.hu) közzéteszi.

(5)
. Az MLSZ működésével kapcsolatos
beszámolóit,
valamint
szolgáltatásai
igénybevételének módját szükség szerint,
valamint
tevékenységének
és
gazdálkodásának legfontosabb adatait
honlapján (www.mlsz.huévi egy alkalommal

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

39. oldal

Hatályos szöveg

Szövegjavaslat

Módosítások

Megjegyzés

a sajtóban) közzéteszi.
51. §

51. §

51. §

(1)
Jelen alapszabály – a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével – 2010.
június 14. napján lép hatályba.

(1)
Jelen alapszabály – a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével – 2010.
június 14. napján lép hatályba.

(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.

(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.

(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, 2012. május 15-én,
illetve 2013. május 13-án lépnek hatályba.

(3)
Jelen Alapszabály módosításai
2011. május 17-én, 2012. május 15-én,
2013. május 13-án, illetve 2014. május 20án lépnek hatályba.

(3)
Jelen Alapszabály módosításai
2011. május 17-én, 2012. május 15-én,
illetve 2013. május 13-án, illetve 2014.
május 20-án lépnek hatályba.

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
Vitarendezési
Bizottság
j)
törölve
k)
Ügynök-licenc Bizottság

1. melléklet
2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

1. melléklet
2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

Főszövegbe áthelyezés miatt.

1. Állandó bizottságok
Amatőr Bizottság
Biztonsági Bizottság
Elsőfokú Licencadó Bizottság
Etikai és Fair Play Bizottság
Fegyelmi Bizottság
Fellebbviteli Bizottság
Fellebbviteli Licencadó Bizottság
Futsal Bizottság
Igazolási és Vitarendezési Bizottság

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

40. oldal

Hatályos szöveg
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Szövegjavaslat

JátékvezetőiBizottság
Jogi Bizottság
Kisebbségi Bizottság
Marketing és Média Bizottság
NB I- es Bizottság
NB II- es Bizottság
Női Bizottság
Orvosi Bizottság
Szakmai Bizottság
Versenybizottság

Módosítások
törölve
Ügynök-licenc Bizottság
JátékvezetőiBizottság
Jogi Bizottság
Kisebbségi Bizottság
Marketing és Média Bizottság
NB I- es Bizottság
NB II- es Bizottság
Női Bizottság
Orvosi Bizottság
Szakmai Bizottság
Versenybizottság

2. Megyei állandó bizottságok
a)
megyei fegyelmi bizottságok
a)
megyei fellebbviteli bizottságok
b)
megyei játékvezetői bizottságok
c)
megyei igazolási és átigazolási
bizottságok
d)
megyei versenybizottságok

2. Megyei állandó bizottságok
megyei fegyelmi bizottságok
megyei fellebbviteli bizottságok
megyei játékvezetői bizottságok
megyei igazolási és átigazolási bizottságok
megyei versenybizottságok

2. melléklet

2. melléklet

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

2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

Fejér Megyei Igazgatóság
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Heves Megyei Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Megjegyzés

Főszövegbe áthelyezés miatt.

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

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
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41. oldal

Hatályos szöveg
Nógrád Megyei Igazgatóság
Pest Megyei Igazgatóság
Somogy Megyei Igazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Igazgatóság
Tolna Megyei Igazgatóság
Vas Megyei Igazgatóság
Veszprém Megyei Igazgatóság
Zala Megyei Igazgatóság

Szövegjavaslat

Módosítások

2. melléklet
2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

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
3. melléklet
2014. május 20-i dátummal hatályon kívül
helyezve.

Megyei

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.

Megjegyzés

Főszövegbe áthelyezés miatt.

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.

A dokumentum táblázatos formában tartalmazza a javasolt alapszabályi módosításokat. A könnyebb követhetőség érdekében, tájékoztató jelleggel, kék betűvel kerültek jelölésre azok a részek, melyek új
szövegrészek a korábbihoz képest, áthúzás jelöli a törölt szövegrészeket. Zöld szín jelöli az Alapszabály más pontjába áthelyezett szövegrészeket.

42. oldal

