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1. Az MLSZ Felügyelő Bizottság Elnökének és Tagjainak megválasztása 

Az MLSZ Felügyelő Bizottság Elnökének és Tagjainak megbízatása lejárt, ezért szükségessé vált a Bizottság 

Tagjainak újraválasztása. 

Alapszabály szerint 

 Az MLSZ Felügyelő Bizottság elnökévé és tagjává történő választásra az MLSZ tagja tehet személyi ja-

vaslatot, amelyet tizenöt nappal a Küldöttközgyűlés előtt köteles eljuttatni az MLSZ Főtitkárának címez-

ve. Egy tag egy betöltendő tisztségre egy személyt javasolhat. 

 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. 

 

Az Alapszabály szerinti határidőig a Felügyelő Bizottság tagjára vonatkozóan az alábbi javaslatok érkeztek az 

MLSZ Főtitkárához: 

Pozíció Név 

Felügyelő Bizottság Elnöke Kecskés László 

Felügyelő Bizottság Tag 
Czékmán József, Deme Géza, Jancsurák Zoltán, Dr. 
Papp Tibor, Varga Balázs és Dr. Várnai Rupert 

 

Minden jelölt jelöltsége érvényes, figyelembe véve az Alapszabály 19.§ (1) és (2) pontja szerintieket. A jelöltek 

száma megegyezik a betöltendő tisztségek számával. 

 

Határozati javaslatok 

.. / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság Elnökévé megválasztotta 

Kecskés Lászlót. 

.. / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság Tagjává megválasztotta 

Czékmán Józsefet, Deme Gézát, Jancsurák Zoltánt, Dr. Papp Tibort, Varga Balázst és Dr. Várnai Ruper-

tet. 
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2. a) Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 

A Szövetség Alapszabályának rendelkezései szerint a Küldöttközgyűlés évente megtárgyalja és elfogadja az 

Elnökség szakmai és pénzügyi beszámolóit. Az előterjesztett szakmai beszámoló összefoglalja a Szövetség 

2014. évi tevékenységének legfontosabb pontjait, ideértve az összefoglaló tájékoztatást a szövetségi munkáról, 

a kiemelt projektekről, a nemzeti válogatottak munkájáról és egyéb sportszakmai területekről, valamint a Szö-

vetségi Hivatal tevékenységéről. A beszámoló pénzügyi vonatkozásait részletesen a 2.b) napirendi ponthoz be-

nyújtott egyszerűsített éves beszámoló, illetve közhasznúsági melléklet tartalmazza. 

A szakmai beszámolót a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza. 

(1. melléklet) 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Küldöttközgyűlés elé. 

… / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi 

szakmai beszámolót, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

 
2. b) A közhasznúsági melléklet, amely tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves 

beszámolót is, valamint a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság erről írásos jelentésének el-

fogadása 

Az MLSZ minden üzleti évről köteles elkészíteni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000. 

(XII. 19.) kormányrendelet szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, továbbá a 

közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló elkészítését is előírják a vonatkozó jogszabályok. 

Ezeket a dokumentumokat az Alapszabály értelmében az MLSZ éves Küldöttközgyűlése tárgyalja meg és fo-

gadja el. 

Az MLSZ könyvvizsgálója, az Ernst and Young Kft. elvégezte az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznú-

sági melléklet könyvvizsgálatát és korlátozás nélküli, elfogadó záradékot bocsátott ki. 

Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Felügyelő Bizottság az egyszerűsített éves beszámolót és közhasz-

núsági mellékletet 2015. február 25-i ülésén megvizsgálta, és azokat elfogadásra javasolja. 

Az egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a könyvvizsgálói jelentését és a Fe-

lügyelő Bizottság írásos jelentését a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza. 

(2. melléklet) 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Küldöttközgyűlés elé. 

… / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta a könyvvizsgáló jelentését az egyszerűsí-

tett éves beszámolóról, illetve a közhasznúsági mellékletről, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

 

… / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta a Felügyelő Bizottság írásos jelentését az 

egyszerűsített éves beszámolóról, illetve a közhasznúsági mellékletről, mely jelen határozat mellékletét 

képezi. 

 

… / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

szerinti 2014. december 31-i egyszerűsített éves beszámolót 19.656.994 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 

387.987 ezer Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

 

… / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése 20.506.227 ezer Ft alaptevékenységből származó 

összes bevétel és 20.118.240 ezer Ft alaptevékenységhez kapcsolódó összes költség mellett elfogadta a 

2014. évi közhasznúsági mellékletet, mely jelen határozat mellékletét képezi. 
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2. c) Az Elnökség soron következő évi szakmai- és pénzügyi tervének, valamint a Felügyelő Bizottság erről 

szóló írásos jelentésének elfogadása 

Az MLSZ Központi Hivatala összeállította a Magyar Labdarúgó Szövetség 2015. évi szakmai tervét és a szak-

mai célok megvalósítását biztosító pénzügyi tervet. 

Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Felügyelő Bizottság a soron következő évi pénzügyi tervet, illetve az 

annak részét képező szakmai tervet megvizsgálta, és elfogadásra javasolja. 

(3. melléklet) 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Küldöttközgyűlés elé. 

 

… / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta a Felügyelő Bizottság írásos jelentését a 

soron következő évi pénzügyi tervről, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

 

… / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta az Elnökség soron következő évi szakmai 

és pénzügyi tervét, mely jelen határozat mellékletét képezi. 
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3. Alapszabály módosítása 

Ezen napirendi ponthoz indítvány nem érkezett. Amennyiben a Küldöttközgyűlésen más indítvány nem érkezik, 

a napirend vonatkozásában határozat meghozatala nem szükséges. 

  

4. Jóváhagyás és felhatalmazás egyes vagyon értékű jogok értékesítésére kötendő szerződés és társasági 

tulajdonszerzés tárgyában 

A Civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény – melynek rendelkezéseit a 

sportról szóló 2004. évi I. tv. 20. § (3) bekezdése alapján az MLSZ esetében is alkalmazni kell – 8. §-ának elő-

írásai alapján a reklám, hirdetési és közvetítési jogokkal kapcsolatos határozatlan vagy egy évnél hosszabb idő-

re kötött szerződéseket a legfőbb szervvel (MLSZ küldöttközgyűlés) évente jóvá kell hagyatni, ennek hiányában 

a szerződések hatályukat vesztik. 

Az MLSZ az alábbi partnerekkel hirdetési, reklám (együttesen szponzori) és közvetítési jogok tekintetében az 

alábbi szerződéseket kötötte: 

- - OTP Bank Nyrt. - szponzori szerződés, 

- - adidas Budapest Kft. szponzori szerződés, 

- - GreenFieldSolutions Sàrl – közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés, 

- - a 2016. évi Európa Bajnokság és a 2018. évi Világbajnokság selejtező mérkőzései közvetítési jo-

gainak az UEFA által központosított módon történő értékesítése. 

Az MLSZ Elnöksége kéri az MLSZ küldöttközgyűlését, hogy a fentiek szerinti szerződéseket hagyja jóvá, továb-

bá hatalmazza fel az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket lejáratuk és a felek megállapodása esetén 

meghosszabbítsa. 

Az MLSZ Elnöksége kéri továbbá az MLSZ küldöttközgyűlését, hogy járuljon hozzá a Szerencsejáték Zrt-vel a 

fogadási jogok tekintetében kötendő szerződés megkötéséhez azzal, hogy a szerződést az Elnökségnek jóvá 

kell hagynia. 

… / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

Az MLSZ Küldöttközgyűlése az MLSZ által az alábbi partnerekkel kötött hirdetési, reklám (együttesen 

szponzori) és közvetítési szerződéseket jóváhagyja: 

- - OTP Bank Nyrt. - szponzori szerződés, 

- - adidas Budapest Kft. szponzori szerződés, 

- - GreenFieldSolutions Sàrl – közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés, 

- - a 2016. évi Európa Bajnokság és a 2018. évi Világbajnokság selejtező mérkőzései közvetíté-

si jogainak az UEFA által központosított módon történő értékesítése. 

Az MLSZ Küldöttközgyűlése felhatalmazza az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket módosítsa 

és/vagy meghosszabbítsa. 

Az MLSZ Küldöttközgyűlés hozzájárul a Szerencsejáték Zrt-vel kötendő szerződés megkötéséhez azzal, 

hogy a szerződést az Elnökségnek jóvá kell hagynia. 
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5. Az MLSZ Elnökének és Elnökségi Tagjainak megválasztása 

Az MLSZ Elnökének és Elnökségi Tagjainak megbízatása 2015-ben lejár, ezért szükségessé vált az MLSZ El-

nökének és az Elnökségi Tagjainak újraválasztása. 

Alapszabály szerint 

 Az MLSZ Elnökévé és az Elnökség 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. 

 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. 

 

Az Alapszabály szerinti határidőig az MLSZ Elnökévé és az Elnökség Tagjává történő választásra vonatkozóan 

az alábbi javaslatok érkeztek az MLSZ Főtitkárához: 

 

Pozíció Név 

Elnöke Dr. Csányi Sándor 

Elnökségi Tag 

Balogh Gabriella, Bánki Erik, Berzi Sándor, Dan-

kó Béla, Garancsi István, Nyilasi Tibor, Dr. Ant-

hony Radev és Dr. Török Gábor 

 

Minden jelölt jelöltsége érvényes, figyelembe véve az Alapszabály 19.§ (1) és (2) pontja szerintieket. A jelöltek 

száma megegyezik a betöltendő tisztségek számával. 

 

Határozati javaslatok 

.. / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökévé megválasztotta Dr. Csányi Sán-

dort. 

 

.. / 2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökségének Tagjává megválasztotta Ba-

logh Gabriellát, Bánki Eriket, Berzi Sándort, Dankó Bélát, Garancsi Istvánt, Nyilasi Tibort, Dr. Anthony 

Radevet és Dr. Török Gábort. 
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6. A Küldöttközgyűlés elvi állásfoglalása, nyilatkozata 

Ezen napirendi ponthoz nincsen írásos előterjesztés. 
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7. Egyebek 

Ezen napirendi ponthoz indítvány nem érkezett. Amennyiben a Küldöttközgyűlésen más indítvány nem érkezik, a 

napirend vonatkozásában határozat meghozatala nem szükséges. 
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Mellékletek 

 

 

1. melléklet 

Szakmai beszámoló 

2. melléklet 

Egyszerűsített éves beszámoló 
(mely tartalmazza a könyvvizsgálói jelentést, közhasznúsági mellékletet, 
valamint a Felügyelő Bizottság írásos jelentését) 

3. melléklet 

Szakmai és pénzügyi terv 
(mely tartalmazza a Felügyelő Bizottság írásos jelentését) 


