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Magyar Labdarúgó Szövetség
Budapest
Dr. Vági Márton Úr
Főtitkár
és
Csiki Károly Úr
Versenyigazgató
részére
Tárgy: GYIRMÓT FC KFT módosítási javaslatok MLSZ NYIÁSZ dokumentumhoz.
Tisztelt Uraim!
Engedjék meg, hogy átnyújtsam Önöknek javaslatainkat.
Pirossal írva a javasolt új szöveg.
Javasoljuk, hogy a szövegtervezet teljes környezetében igazodjunk az MLSZ
Alapszabályához, miszerint a Területi LSZ-ek helyét átveszik az igazgatóságok.
Valamennyi MLSZ dokumentumban valamennyi TLSZ szövegezést MLSZ
Igazgatóság szövegre kell módosítani!
Ugyan ez vonatkozik a TLSZ hatáskörökre, melyeket januártól teljes mértékben az
MLSZ fog gyakorolni. A TLSZ egy végrehajtó szervezet lesz MLSZ szabályok
alapján, MLSZ felügyelet mellett.
Javasoljuk tovább, hogy a TLSZ-eik integrációjának folyamatát várjuk meg, és az
integráció végeztével, azokhoz igazítva alakítsuk ki valamennyi új szabályzatunkat.
Meg kell várni az esetleges új bajnoki rendszerek bevezetéséről hozott döntéseket
is, mivel azok is nagyban befolyásolhatják a szabályzatokat. Ha már most nyáron
nem vezettünk be új szabályzatokat, akkor ráérünk az újakat jövő ősszel bevezetni.
Nem kell kapkodni.
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1§
(2) b)
Az átigazolásnak nem feltétlen szükségessége a versenyigazolvány kiállítása. Úgy
is át lehet igazolni valakit, ha utána nem kap versenyigazolványt.
(6)
A Liga Kupában részt vevő labdarúgók leigazolását felül kell vizsgálni.

(10)
A szezon és a bajnoki év fogalmakat pontosan
Versenyszabályzatban a félre éártések elkerülése végett.

kell

megfogalmazni

a

(12)
Nem csak a munkaszerződés felbontásakor kérhető átigazolási díj, hanem amatőr
szerződés felbontásakor is!
Új szövegezés:
Átigazolási, kölcsönadási díj: az érvényes munkaszerződéssel vagy
szerződéssel rendelkező labdarúgó szerződésének, átigazolás céljából,….

amatőr

(13)
Javasoljuk, hogy az ilyen és az ehhez hasonló hivatkozásokat mellőzzék a
szabályalkotók! Javasoljuk, hogy ha valamire pontos megfogalmazást ad a STV,
akkor azt pontosan, szövegszerűen itt is idézzék. Úgy kell megfogalmazni a konkrét
szabályozást, ahogy azt teszik a 3§ (2, 3, 4, 5, 6, 7) pontjában, részletesen,
konkrétan.
2§
(1)
Kérdés, hogy ide nem kell-e beírni az iskolai, főiskolai egyesületeket, valamint az
alapítványokat?
(3)
A mondat átfogalmazása szükséges, mert így félreérthető, hogy akinek van öregfiúk
bajnokságban lévő csapata, akkor arra az egész egyesületre nem vonatkozik a
szabályzat hatálya.
3§
(1)
A sportszerződéses labdarúgó EGYESÜLETÉBEN tagdíjat nem fizet.
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4§
(1)
Kérdés: mi van akkor, ha a szerződés aláírása után nem jöhet létre az átigazolás? A
szerződés pedig jó, de nem használható semmire?
(5)
Amennyiben törvényes képviselő aláírása szükséges a szerződés megkötéséhez, A
törvényes képviselő aláírása nélkül a szerződés létre sem jött, semmis.
A szerződés érvényes létrehozásáért a sportszervezet és a labdarúgó egyetemlegesen
felelősek a felelős. Indokolás: ha valótlan adatokat közöl a labdarúgó, akkor Ő is
felelősségre vonható.
(6)
NB I és NB II sportszervezetek férfi felnőtt nagypályás bajnokságaiban, valamint
gazdasági társaságban kizárólag szerződéses labdarúgó szerepelhet. A hatályos 4.§ (2)
bekezdés.
(7)
DIGITÁLIS SZERZŐDÉS REGISZTRÁCIÓ, ÉS VERSENYENGEDÉLY KIADÁS!
(10)
Amennyiben az NB III-at a jövőben az MLSZ szervezi, úgy ezt a részt is javítani kell.
(11)
A sportszervezet szerződésszegése esetén a labdarúgó bármikor (átigazolási
időszakon kívül is) szabadon átigazolhat, és azonnal játékjogosultsággal rendelkezik. Ez
alól a bajnokság utolsó három fordulója a kivétel, amikor nem rendelkezhet
játékjogosultsággal.
(12)
A játékjogosultsággal nem rendelkező labdarúgó Versenyigazolványát a sportszervezet a
határozat jogerőre emelkedése után 5 napon belül köteles az illetékes területi LSZ-nek,
külföldi állampolgár esetében az MLSZ-nek leadni. A hatályos 4./A § (1) bekezdés
DIGITÁLIS VERSENYIGAZOLVÁNY!
(13)
Az illetékes IÁB idézésére a labdarúgó, illetve a sportszervezet képviselője köteles
megjelenni. A meg nem jelenés fegyelmi vétség. HELYETT: a tárgyalásra beidézett
távolmaradása esetén is hozható határozat.
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Itt a határozatra jogosult szerveket úgy kellene kijelölni, ahová a szerződésüket
regisztráció céljából kötelesek leadni, ott kell tárgyalni az ügyet.
(14)
Szerződéses labdarúgó a sportszervezet hozzájárulása nélkül azonnal, bármikor
átigazolható és azonnal, bármikor játékjogosultsággal rendelkezik
5§
(3)
Ez törvényi kötelezettség, ehhez semmi köze az MLSZ-nek. Az MLSZ kizárólag
regisztrálja a szerződéseket, annak törvényszerűségeit nem jogosult ellenőrizni.
6§
Ide javasoljuk bevezetni a 2010. évi LXXXIII. törvény, a Sporttal összefüggő egyes
törvények módosításait, különös tekintettel az EKHO lehetőségeire!!!

(8)
DIGITÁLIS ÁTIGAZOLÁS!

IV. fejezet
8§
DIGITÁLIS VERSENYIGAZOLVÁNY! Ennek megfelelően a teljes pont átalakítása
szükséges!
9-10§
DIGITÁLIS IGAZOLÁS, ÉS ÁTIGAZOLÁS! Ennek megfelelően a teljes pont
átalakítása szükséges!
10§
(3)
„…úgy, hogy a kölcsönvevő sportszervezet a kölcsönadás idejére köteles a labdarúgóval
szerződést kötni.”
Ez nem biztos, hogy így van! Ha pl. megyébe adom kölcsön a labdarúgót, ott nem
biztos, hogy amatőrként kötelező szerződést adni neki.
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i)

…úgy a labdarúgóval szemben a kölcsönadó szerződésszegést követ el.
Kivétel ez alól, ha a sportszervezet hitelt érdemlően bizonyítani tudja,
hogy a visszaigazolás önhibáján kívül hiúsult meg (pl. a labdarúgó
elérhetetlen, és nem tudják aláíratni vele az átigazolási lapot)

V. fejezet
11§
(4)
Már a 10§ (3)-as pontjában egyszer benne van.
(10)
Javasoljuk, hogy az új sportszervezet e-mail címéről, a régi sportszervezet e-mail
címére elküldött hivatalos bejelentést is fogadják el, nem csak a személyes, ill. a
postai úton elküldött bejelentést.
(12)
Lejárt szerződésű labdarúgó átigazolásakor a sportszervezet átigazolási díjra, vagy
költségtérítésre nem tarthat igényt.
Ez kétértelmű! Eszerint nevelési költségtérítésre sem tarthat igényt. Bele kell tenni
egy mondatot, miszerint ez alól kivétel a nevelési költségtérítés.

(13)
Amatőr szerződés esetén is átigazolási díjat kell fizetni.
(16)
Akkor is záradékoltatni kell az átigazolási lapot, ha a labdarúgóért átigazolási díjat
fizetnek, de új sportszervezetében nem kap szerződést.
A „foglalkoztatni” megjelölés munkaszerződésre utalhat, ezt ki kell javítani, pl.
versenyeztetni.
(18)
Beidézni pontosan a STV szövegezését ide is.
(22)
f.

Sportszervezet előszerződést saját labdarúgójával bármikor köthet, de
azt regisztrációra az illetékes igazgatóságra köteles leadni.
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12§
(1)
A bajnoki év július 01-én kezdődik és következő év június 30-án ér véget. Az őszi szezon
07.01.-12.31.-ig, míg a tavaszi szezon 01.01.-06.30.-ig tart.
a.) és b.) pontot össze kell vonni, és egy pontot kell alkalmazni mindenkire az
alábbiak szerint:
Átigazolási időszakok:
Felnőtt labdarúgók esetében:
Nyári átigazolási időszak:
Július 01.

-

augusztus 31. éjfélig

Utánpótlás korú labdarúgók esetében (U-19 korosztályig)
Július 01.

-

szeptember 15. éjfélig

Téli átigazolási időszak egységesen (felnőtt és UP):
Február 01

-

március01. éjfélig

(3)
… vagy azt felek közös megegyezéssel megszüntetik, a labdarúgó átigazolási időszakon
kívül is bármikor átigazolható és azonnal játékjogosultsággal rendelkezik, amennyiben
új sportszervezete….
(4) d)
Amennyiben a 12.§ (1) elfogadásra kerül, és a tanulót lehet 09.15.-ig igazolni, akkor
ezt a pontot javasoljuk törölni, mert ez állandó visszaélésekre adhat okot! Így is
megvan a kedvezmény, hogy 09.15.-ig igazolhat az U 19-es korosztályban. Ha addig
nem igazolt, akkor várja meg a telet. Két hét már nem számít!
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16§
(7)
…de legkésőbb az érintett csapat őszi és tavaszi bajnoki (verseny) időszakának
/szezonjának/, kezdetéig engedélyezhető, és adható meg a sportszervezetek részére.
helyett az új javasolt szöveg:
de legkésőbb az érintett csapat őszi és tavaszi bajnoki (verseny) első mérkőzését
megelőző 24. óráig engedélyezhető, és adható meg a sportszervezetek részére. Az
első mérkőzést mindig a pályára lépési lehetőség szerint kell számítani. (ha pl. a
felnőtt csapat 03.01.-én játszik akkor felfelé addig, de az U 19 csak 03.15.-én kezd, akkor
lefelé addig lehet kettőst adni)
19§
(2) b)
Javítani kell a felsorolás számozását.
2. számú melléklet
Utánpótlás képzési kártalanítás
3.) C/ A
C/

A sportszervezeti kategóriák összegei:
2-es kategória: 250.000.- 350.000.- Ft/fő/év = 959.- Ft/nap - NB I
3-as kategória: 160.000.- 224.000.- Ft/fő/év = 614.- Ft/nap - NB II
4-es kategória: 75.000.- 105.000.- Ft/fő/év = 288.- Ft/nap
5-ös kategória: 50.000.- 70.000.- Ft/fő/év = 192.- Ft/nap

NEM JAVASOLJUK EMELNI AZ ÖSSZEGET, MIVEL A RENDSZERBEN NINCS MEG A
SZÜKSÉGES FORRÁS!
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Tisztelt Uraim!
Felhívom figyelmüket, hogy javaslataink jobbító szándékkal készültek annak érdekében,
hogy minél jobb és hatékonyabb Versenyszabályzatot sikerüljön kialakítani.
A javaslatok megvitatására, továbbértelmezésére valamint a szabályzatok további
kialakítására szívesen állok rendelkezésre!
Bízunk benne, hogy javaslataink előre mozdítják közös ügyünket, a magyar labdarúgás
felemelkedését.
Üdvözlettel

Győr, 2010. november 23.

______________________
Margitai Zoltán
Gyirmót FC KFT
Klubigazgató

Bankszámla szám: K & H BANK: 10400401 – 50495348 - 49571015

Adószám: 14248953 – 2 - 08

