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Elnökségi határozatai 
 
ELN-22/2016. (07.05.) 
Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnöksége 2016. július 01-i hatállyal 
meghosszabbítja az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottság tagjainak kinevezését, 
2016. szeptember 30-ig, határozott időtartalomra.  
A Bizottság összetétele: 
 Bárkovich István - Elnök 
 Bozsák László - Tag 
 Doma Vince  - Tag 
 Mányoki Zoltán - Tag 
 Németh Gyula - Tag 
 Pálmai József  - Tag 
 
ELN-23/2016. (07.05.) 
Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnöksége 2016. július 01-i hatállyal 
meghosszabbítja az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Játékvezetői Bizottság tagjainak kinevezését, 
2016. szeptember 30-ig, határozott időtartalomra.  
A Bizottság összetétele: 
 Arany Tamás  - Elnök 
 Becséri Mihály - Tag 
 Kincses Tibor - Tag 
 Kovács Gábor - Tag 
 Kovács J. Zoltán - Tag 
 Mészáros István - Tag 
 Pamminger Ede - Tag 
 Viszokai László - Tag 
 
ELN-24/2016. (07.05.) 
Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnöksége 2016. július 01-i hatállyal 
meghosszabbítja az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottság tagjainak kinevezését, 
2016. szeptember 30-ig, határozott időtartalomra.  
A Bizottság összetétele: 
 Dr. Pere József - Elnök 
 Galántai Tamás - Tag 
 Pauker Kálmán - Tag 
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ELN-25/2016. (07.05.) 
Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnöksége 2016. július 01-i hatállyal 
meghosszabbítja az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Versenybizottság tagjainak kinevezését, 2016. 
szeptember 30-ig, határozott időtartalomra.  
A Bizottság összetétele: 
 Szűcs Csaba  - Elnök 
 Bíró Zsolt  - Tag 
 Fehérvári József - Tag 
 Földi József  - Tag 
 Kunstár Béla  - Tag 
 
ELN-26/2016. (07.05.) 
Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnöksége 2016. július 01-i hatállyal 
meghosszabbítja az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási 
Bizottság tagjainak kinevezését, 2016. szeptember 30-ig, határozott időtartalomra.  
A Bizottság összetétele: 
 Földvári Ferenc - Elnök 
 Diczkó Csaba  - Tag 
 Tóth László  - Tag 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS  
 
1. Igazgatóság tájékoztatása: 
 

a) Sportorvosi vizsgálat 
Megkérjük a csapatokat, hogy a sportorvosi vizsgálatok bejelentkezését a következő szezonra 
már most kezdjék el, nem halasszák a bajnoki rajtig. 
 

b) Munkaértekezlet 
A megyei csapatokat, a bajnokság beindulása előtt az aktuális információk átadására, 
vélemények kicserélésére, munkaértekezletre hívjuk: 
 
 Ideje: Megyei I. és II. osztály: 2016. július 14. (csütörtök) 16:30 
  Megyei III. osztály:  2016. július 14. (csütörtök) 17:30 
  Öregfiúk:   2016. július 14. (csütörtök) 18:30 
 

 Helye: Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza (Barátság Ház) 
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.  – Tükrös terem (földszint, 025-ös terem) 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Versenybizottság tájékoztatása: 
 

Játékengedély kiadás: 
Tájékoztatjuk a csapatokat, hogy a játékengedély elkészítés kérelme az új bajnoki évben is a 
megszokott elektronikus úton történik. Kérjük a csapatokat, hogy a játékengedély kérelmüket 

2016. július 18-ig (hetfő) töltsék fel az mlsz.info 11-es pont „Digitális ügyintézés” menüjében. 
Az elkészült játékengedélyeket telefonos egyeztetés után vehetik át az irodában. 

 
A játékengedélyek kiadásához érvényes fényképpel kell rendelkezni a játékosoknak. A 18 év 
alattiaknál kettő, ez felett négy évente kell megújítani a képeket. A lejárt képeket a rendszer 
nem tudja kinyomtatni. A fénykép cserét kérjük digitális formában (480 szélesség × 640 
magasság) készült képeket e-mailban, CD-n bejuttatni. 

 
 
3. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság tájékoztatása: 
 

a.) Átigazolási időszak: 
 

Hivatásos labdarúgók esetén:  2016. június 09. – augusztus 31. éjfélig 
 
Amatőr labdarúgók esetén:  2016. július 01. – július 31. éjfélig 

2016. augusztus 01. – augusztus 31. éjfélig (belföldi 
átigazolásnál, amennyiben az átadó sportszervezet 
hozzájárul az átigazoláshoz) 
2016. szeptember 01. – október 15. éjfélig (oktatási 
intézmény váltásakor, amennyiben lakcímváltozást 
eredményez és az oktatási intézmény, valamint a 
sportszervezet székhelye ugyanott van) 
 

U-14 – U-19 korosztály esetén:  2016. július 01. – július 31. éjfélig 
2016. augusztus 01. – augusztus 31. éjfélig (belföldi 
átigazolásnál, amennyiben az átadó sportszervezet 
hozzájárul az átigazoláshoz) 
2016. szeptember 01. – október 15. éjfélig (oktatási 
intézmény váltásakor, amennyiben lakcímváltozást 
eredményez és az oktatási intézmény, valamint a 
sportszervezet székhelye ugyanott van) 

  
 U-6 – U-13 korosztály esetén: 2016. július 01. – szeptember 15. éjfélig 
 
 Öregfiúk korosztály esetén:  2016. július 01. – augusztus 31. éjfélig 
 
 

- Átigazolás esetén csak eredeti aláírással ellátott kérelmeket fogadunk be.  
  (Faxolt, szkennelt dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.) 
 

     - Hiányosan kitöltött kérelmeket nem fogadjuk be. 
 

 



b.) Az MLSZ Elnöksége 3/2016. számon módosította a Nyilvántartási Igazolási és Átigazolási 
Szabályzatot. (NYIÁSZ) 
Egy új fogalom került bevezetésre a Működési költségtérítés.  
A NYIÁSZ 13. § n 2. pontja foglalkozik a 19. év alatti labdarúgók átigazolása után fizetendő 
díjakról: 

 
2) Az amatőr 19 év alatti férfi utánpótlás labdarúgó belföldi átigazolásakor minden átigazolási 
időszakban a B. táblázatban foglaltak szerinti összeg fizetendő az ott töltött éveknek 
megfelelően. 

 
2a) Az utánpótlás Működési költségtérítésként a labdarúgó 12 évnél fiatalabb időszakára 
minden esetben, a táblázatban szereplő összeg 50%-a fizetendő. 
 
2b) Az utánpótlás működési költségtérítési táblázatban az adott sportszervezet besorolását a 
sportszervezet U19-es csapatának osztálya határozza meg. 
 
2c) A táblázatban szereplő összegektől a két sportszervezet közös megállapodás alapján eltérhet 
úgy, hogy a táblázatban feltüntetett működési költségtérítési összegek minimum 10%-a minden 
esetben kötelezően fizetendő.  
 
2d) Amennyiben egy klubot váltó játékos egy éven belül újra átigazol, az új sportszervezet az 
előírt éves utánpótlás működési költségtérítés mellett, az átadó sportszervezet ezt megelőző 
utánpótlás működési költségtérítését is köteles megfizetni az átadó sportszervezetnek.  
 
2e) Abban az esetben, ha egy labdarúgó egy éven belül külföldről másik magyar 
sportszervezetbe igazol vissza, az új sportszervezet köteles megfizetni azt az utánpótlás 
működési költségtérítést a játékos legutóbbi magyar sportszervezetének, amelyet közvetlen 
odaigazolása esetén kellett volna fizetni. 
 
A táblázatban szereplő I. osztályú sportszervezet, aki a most induló bajnokságban a 
legmagasabb osztályba vesz részt. Ez többnyire akadémiák csapatai, összesen 8. A II. 
osztályhoz tartozó 16 csapat (többségében NB –I –es felnőtt csaptok, és kiemelkedő utánpótlás 
nevelők) szintén országos bajnokságban szerepelnek. Az EGYÉB kategória a területi III. osztály 
és a megyei bajnokságok csapatai. 

 
 
 
 
 



A fenti szabálymódosítás miatt az U-19 korosztály alatti átigazolásnál MINDEN esetben a két 
sportszervezetnek (átadó, átvevő) meg kell állapodni a szabályzatban meghatározott működési 
költségtérítés fizetésében. A működési költségtérítés az 1997-ben és később születettekre 
vonatkozik a jelen átigazolási időszakban. 
 
Utánpótlás korú játékos átigazolásakor benyújtandó dokumentumok: 

- Átigazoló lap 
- Megállapodás a működési költségtérítésről (a táblázatban foglalt összegek szerint) 
- Számlamásolat a megállapodott működési költségtérítésről 
- Átutalás visszaigazolás másolata a működési költségtérítés kifizetéséről (a 

megállapodáson és a számlán szereplő összeggel megegyező) 
 

Példa: XY játékos 2000 évben született. Ez a játékos „A” egyesületben focizott 7 évet, most át 
akar igazolni „B” egyesületbe. Működési költségtérítés számolásánál a 12. év alatt 50% a díj, 
akkor ebben az esetben 4 év × 100.000 Ft / év + 3 év × 50.000 Ft / év = 550.000 Ft. Ez az összeg 
kérhető maximum. A sportszervezetek megállapodhatnak ennek 10%-ában, tehát minimum 
55.000 Ft összegben. 
 
Átigazolás benyújtásakor a fenti összegről készült megállapodást, ennek az összegnek megfelelő 
átadó által készített számlamásolatot, és az átutalás megtörténtéről szóló visszaigazolást kell 
benyújtani az átigazoló lap mellé. 

 
A sportszervezetek közötti megállapodásba az Igazgatóság nem folyik bele. 

 
 
 
 
 
 
Székesfehérvár, 2016. július 08. 
 
 
 
 
 
         Bencsik István s.k.      Schneider Béla s.k. 
       Elnök                                   Igazgató 


