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javaslatok

MLSZ

Labdarúgás

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) pont:
Január 1-től igazgatóságok a TLSZ helyett. Ezt a telje dokumentációban javítani kell.
Én külön a többi helyen nem jelölöm.
(9) pont:
A FIFA, az UEFA és az MLSZ által meghatározott szabályok…..
(10) pont:
A FIFA, az UEFA és az MLSZ által meghatározott szabályok…..
(13)
A szervező fogalmát a Sporttörvénnyel is szinkronba kell hozni, mert ott több helyen és
esetben a sportszervezetet jelöli meg szervezőként a törvényalkotó, így többek között a
szervezőt teszi felelőssé az esetleges nézőtéri rendbontások miatt.
Javaslatunk:
Szervező: FIFA, UEFA, MLSZ
Rendező: Sportszervezet
Mérkőzés rendező: Biztonsági szolgálat.
(15)
Javasoljuk, hogy a bajnokságokban és kupákban használatos Versenyigazolvány
használatát szüntessék meg, és térjenek át a digitális azonosítási rendszerre.
(13)
A Fair Play elve tág fogalom. Ez aggályokat vet fel, hogy mit takar!?
(18)
Végleges nevet kell adni a Versenybizottságnak. Vagy Versenybizottság, vagy
Verseny-rendezési bizottság. Javasoljuk a hagyományos Versenybizottság név
használatát, mert a bizottság nem csak versenyszervezéssel foglalkozik.
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3§ (új számozás szerinti 3-as§)
(3) h pont:
A szabályzat hatálya nem terjedhet ki a külsős szervekre úgy mint: rendőrség,
tűzoltóság, mentők. Ezen szervek kötelező részvételét törvények szabályozzák,
melyek alapján ellátják feladataikat.
4§ (2)
Amennyiben bevezetik az igazgatóságokat, úgy a TLSZ-ek döntenek helyett az „MLSZ
dönt” megfogalmazás lesz a helyes.
(3)
A mondatot folytatnám:
…a saját maga által szervezet verseny (torna, kupa) kiírásával, megrendezésével,
lebonyolításával, kapcsolatos kérdésekben, de mindene esetben köteles betartani az
MLSZ ide vonatkozó, rendelkezéseit, szabályait és kötelezettségeit. Ettől való
eltérés fegyelmi vétség.
(4)
Kik azok a versenyszervezők? Fogalmakat a STV-nyel szinkronba hozni!
(5)
A postai és a FAX útján történő továbbítást javasoljuk törölni. Az MLSZ-honlapján
való megjelenés hivatalos. További érintkezés formái: e-mail, MLSZ informatikai
rendszer, Intranet. Pl: A Versenyszervezés a bajnokságok szervezése ügyében már
most is évek óta csak elektronikusan tartja a kapcsolatot a sportszervezetekkel.
(8)
…napon belül írásban közölnie kell a bajnokságot kiíró szövetséggel. …..kiíró
szövetségbe eljuttatni az okiratot továbbá…. Itt két helyen is szövetséget használunk,
tehát itt is javítani kell igazgatóságra.
Kérdés továbbá, hogy kinek kell eljuttatni a változásbejelntőt? Ugyan ezt kéri a
Klublicenc is. Akkor két helyre vagy eélég csak a licencre? Ha „csak” fel kellene
tölteni az MLSZ adatbankjába egy helyre, akkor onnan valamennyi illetékes személy
hozzájuthatna pl. a változásbejelntőhöz, és minden napra kész lenne.
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5§
A szerződéses amatőr labdarúgó fogalmat nem lehet törölni, mert azt a STV is
ismeri.

III fejezet
8§
VERSENYIGAZOLVÁNY DIGITALIZÁLÁSA!
Javasoljuk, hogy a bajnokságokban és kupákban használatos Versenyigazolvány
használatát szüntessék meg, és térjenek át a digitális azonosítási rendszerre.
Versenyigazolványok megszüntetése
Javaslom, hogy első lépcsőben 2011 őszétől az NB I és az NB II-ben szüntessék
meg a versenyigazolványokat. Amennyiben a rendszer beválik, később az
alacsonyabb osztályokban is javaslom a versenyigazolványok megszüntetését.
Ehhez az kell, hogy valamennyi osztályban használják az MLSZ digitális
jegyzőkönyv rendszerét.
A jelenlegi rendszer elavult. Jelenleg a játékosok azonosítására létezik egy sokkal
egyszerűbb rendszer, amit az UEFA használ. Az UEFA által rendezett mérkőzéseken
a játékvezető kizárólag azt vizsgálja, hogy a pályára lépő játékos
személyazonossága egyezik-e a jegyzőkönyvbe beírtakkal. Ezt követően az UEFA
játékos osztálya ellenőrzi, hogy a pályára lépett játékosoknak volt-e
játékjogosultságuk.
Nálunk még egyszerűbb lenne a rendszer alkalmazása, mert az MLSZ iroda
rendszere alkalmas a játékosok azonosítására, így a játékvezetőnek kizárólag azt
kellene ellenőriznie, hogy a mérkőzésen az lép-e pályára, aki a jegyzőkönyvbe be
van írva. Ezt pedig egyszerűen egy személyi igazolvánnyal, vagy egy útlevéllel meg
tudja tenni. A további játékjogosultságot az MLSZ rendszere automatikusan elvégzi.
A rendszer alkalmas a játékosok azonosítására, a versenyengedélyek-, a sárga-,
piros lapok és az eltiltások ellenőrzésére, valamint amennyiben javaslataim alapján
bővítésre kerül, akkor a sportorvosi engedélyek és a szerződések ellenőrzés is
megoldható egy helyen.
A mai világban, ahol valamennyi találkozó a médiában és az interneten széles
körben megjelenik valószínűsíthető, hogy nem próbálnak visszaélni a
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versenyigazolványok megszüntetésével, és hamis személyazonossággal nem
próbálnak meg pályára lépni.
A rendszer esetleges bevezetése pedig további humán erőforrásokat szabadítana fel
nem is beszélve a kiadások megtakarításáról (versenyengedély nyomtatás) és a
hatékonyabb, gyorsabb működésről.
9§
Természetesen a versenyigazolványok digitalizálásával a versenyengedélyek
kiadását is digitalizálni kell!
(2)
A hivatásos bajnokságban való részvételtől a szerződéses amatőr labdarúgót nem
lehet kizárni, mert ez diszkriminatív, és a feljövő fiatal labdarúgók szerepeltetését
korlátozza.
(4)
Ezekben a bajnokságokban is részt vehet hivatásos labdarúgó, mert a
munkaszerződés megkötését a szövetség nem korlátozhatja egy gazdasági
társaságnál. A STV rendelkezéseinek megfelelően is részt vehet hivatásos
labdarúgó amatőr bajnokságban de úgy, hogy azt a szövetség saját hatáskörben,
saját szabályzataiban rendezi. Ezt a szabályozást szükséges létre hozni.
Ezt azért is szükséges rendezni, mert amatőr bajnokságokban játékjogosultsággal
rendelkező labdarúgóit a sportszervezet kizárólag úgy tudja megvédeni, hogy ha
munkaszerződést ad nekik. Ez nagyon fontos kérdés értékeink megóvása
érdekében!
10§
(6)
Itt egy újabb megfogalmazás (ha jól számolom, akkor már a 3. fajta) az
igazgatóságokra, amit javítani kell: A Magyar Labdarúgó Szövetség és/vagy annak
tagja, illetve szervezeti egysége hivatalos mérkőzésén…..
13§
(1)
Újabb fogalom az igazgatóságra: ….labdarúgó szövetség
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(3)
Ha az elmaradt fogalom is belekerül, akkor át kell fogalmazni a mondatot pl. így: Az
elhalasztott, ill. az elmaradt mérkőzés újrajátszásakor….
18§
(1)
A nemzeti válogatott mérkőzés és kiemelt FIFA, UEFA és MLSZ rendezvény
napjára az MLSZ teljes vagy részleges játéktilalmat rendelhet el.
(2)
Az MLSZ illetve a TLSZ a nemzeti válogatott mérkőzés és kiemelt MLSZ
rendezvény napjára sorsolhat teljes bajnoki fordulót, engedélyezheti elmaradt, vagy
előbbre hozott bajnoki- illetve kupamérkőzés lejátszását, abban az esetben, amennyiben
mindkét mérkőző fél beleegyező nyilatkozatát beszerzi….
Májusban a BL döntő napján sportszervezetünk Kozármislenyben szerepelt, ami
miatt a döntőt nem láthattuk.

V. fejezet
22§
(1) a pont
Ennek bevezetéséhez – a három fajta bajnokság - STV módosítás szükséges.

(2)
Amennyiben ezt a pontot benne hagyjuk- egyébként a STV is így rendelkezik – akkor
az MLSZ köteles sportegyesületnek is Klublicencet adni, és engedélyeznie kell az
SE-nek a hivatásos bajnokságban való indulást! Javasoljuk, hogy a szabályzatot és
a STV-t úgy kell módosítani, hogy ebből ne legyen vita, és a hivatásos
bajnokságban kizárólag gazdasági társaságok indulhassanak. Ettől lesz hivatásos a
bajnokság.
23§
(1)
A labdarúgás, ezen belül a hivatásos, vegyes-nyílt és amatőr versenyrendszer
kialakítása, helyett szervezése
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(5)
A versenykiírás nem szabályzat.
(7)
b) verseny rendezője helyett szervezője
(8)
a) itt csak a licenc meglétét kellene vizsgálni
b)
c) pénzügyi beszámolókat kér a klublicenc, ezek ismételt benyújtása a
nevezéskor nem indokolt.
d) Ezt a kötelezettséget a STV és a Klublicenc is tartalmazza, versenykiírásban
még egyszer felesleges meghatározni.
24§
(5) a)
Rossz a megfogalmazás, mert a STV kizárólag a hivatásos bajnokságban való
indulásra engedélyezi a jog átadását. Vegyes - nyíltra nem!
28§
(1)
Az őszi idény (szezon) általában július 1-től, december 31-ig, a tavaszi idény (szezon)
általában január 1-től június 30-ig terjed.
Az általában megfogalmazás törlendő.
29§
(3)
Ez elég diktatórikus! Én az MLSZ Elnökségének meghagynám a felülvizsgálati jogot.
30§
(1) Javasoljuk a tavaszi – őszi bajnok rendszer bevezetését!
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31§
(1)
… vagy a televíziós szerződésből származó kötelezettség teljesítése céljából és/vagy
egyéb kötelezettségek miatt (pl. rendőrségi utasításra) egy konkrét mérkőzés napját,
kezdési időpontját, vagy helyét megváltoztathatja.
32§
(4)
és a mérkőzés megrendezéséről a játékvezető és a mérkőzésen jelenlévő szövetségi és
játékvezetői ellenőr közösen dönt.
34§
(2)
A szöveget javasoljuk törölni, mert az összes többi sportszervezettel szemben
sportszerűtlen, és jogosulatlan előnyhöz juttatja a vétlen csapatot. Egyszer elég
büntetni a vétkest a 3-0ával és esetleges pontlevonással. Dupla büntetés
indokolatlan!
Kivéve azt az esetet, amikor ősszel a vendég - utazó - csapat hibájából maradt el a
mérkőzés. Ez esetben az őszi pályaválasztó csapat a tavaszi idényben (szezonban)
is pályaválasztóként szerepel.
(4)
Ez a szövegrész törölhető, mert a versenybizottság nélkül amúgy sem tudnak
pályaválasztói jogot cserélni és játékvezetőt intézni.
A pályaválasztási jog engedély nélküli felcserélése esetén a versenyrendszert kiíró
szövetség köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni az érintett sportszervezetek
ellen.
36§
(3)
A versenyrendszert kiíró szövetségnél bejelentett mérkőzés helyét és kezdési
időpontjának megváltoztatását a sorsolásegyeztető értekezlet után egyoldalúan egyik
Bankszámla szám: K & H BANK: 10400401 – 50495348 - 49571015

Adószám: 14248953 – 2 - 08

Gyirmót FC KFT
9019 Győr - Gyirmót, Ménfői út 59.
Tel: 96/556-078, Fax: 96/556-079
www.gyirmotfc.hu
gyirmotfc@gyirmotfc.hu

sportszervezet sem kezdeményezheti, kivéve ha ezt a helyi rendvédelmi szervek
utasítására teszi a hazai sportszervezet.
39§
(1) Ez megfoghatatlan.
VI. fejezet
40§
(3)
Idejét múlta a pont, mert a küldés elkészítésének pillanatában a játékvezető küldés
megjelenik az adatbankban, ahol bárki megnézheti.
41§
(2)
Valamennyi igazgatóság alatt működő játékvezető bizottságot kötelezni kell a
központi kifizetések bevezetésére - ha még valahol nem így működik.
(4)
j) Különböző osztályú sportszervezetek estében az alacsonyabb osztály díjait kell
figyelembe venni.
45§
(3)
Milyen 3 példányt? Digitális jegyzőkönyv van mindenhol!
A két sportszervezet képviselője a játékosok igazoltatása előtt köteles kitölteni a digitális
összeállítás jegyzékét versenyjegyzőkönyvet 3 példányban TÖRLENDŐ. A
sportszervezeti képviselő a kitöltött jegyzőkönyvet a sportszervezet által felsorolt nevek
alatt digitálisan hitelesíti. közvetlenül aláírja, hitelesítve a közölt adatokat
TÖRLENDŐ.
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(6)
A VERSENYIGAZOLVÁNYOK MELLETT
IGAZOLÁSOK DIGITALIZÁLÁSÁT IS.

JAVASOLJUK

A

SPORTORVOSI

Javaslom, a versenyigazolványok mellett használatos sportorvosi igazolványok
megszüntetését.
A jelenlegi MLSZ iroda és adatbank rendszer alkalmas a fentieken túl a sportorvosi
engedélyek regisztrálására és ellenőrzésére.
Ehhez nem kell semmi más csupán annyi, hogy a sportorvosi vizsgálaton részt vevő
sportoló regisztrálását a sportorvos végezze el. Az elvégzett személyek adatait vagy
egyenesen töltse fel az iroda rendszer megfelelő helyére, vagy ha erre nem
vállalkoznak, akkor a vizsgált személy adatait küldjék meg az MLSZ-nek és / vagy az
MLSZ területileg illetékes igazgatóságának. Az MLSZ alkalmazott a beérkezett
adatokat regisztrálja az iroda rendszerben és a számítógép a mérkőzésen kizárólag
azon labdarúgót engedi pályára lépni, aki ezen regisztrációval és érvényes
sportorvosi engedéllyel rendelkezik.

VII. fejezet
48§
(2)
Ez szabálykönyv.
49§
(3)
A kiállított labdarúgó kiállítását követően azonnal köteles bemenni az öltözőbe és
átöltözni. Az átöltözni szó törlendő.
(4)
Megokolás helyett indokolás szó használata indokolt.
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55§
(7)
Az alábbi szövegrészt javasoljuk törölni, mert a többi, bajnokságban részt vevő
csapat ellen súlyosan sportszerűtlen, és a vétlen csapatot jogosulatlan előnyhöz
juttatja, hogy egyel több mérkőzést rendezhet hazai pályán, mint a többi csapat:
Ezen kívül, ha az utazó sportszervezet az őszi idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki
mérkőzésre nem utazik el, akkor a tavaszi fordulóra elveszti pályaválasztó jogát, és
köteles az ellenfélhez utazni. Ha az utazó sportszervezet a tavaszi idényre
(szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazik el, akkor köteles megtéríteni a
pályaválasztó sportszervezet igazoltan felmerült költségeit, melyet a fegyelmi
határozatban kell megállapítani.
57§
(1)
Az új időpont meghatározása a helyszínen nem minden esetben kivitelezhető, mert
adott esetben sem a vendég csapat, sem a játékvezetők nincsenek a helyszínen.
Erre 3 napot kell adni a csapatoknak.
60§
(3)
Javasoljuk, hogy az NB I-es sportszervezet NB II-es vagy NB III-as csapatában
kapott sárga lapok esetleges szezon közbeni átigazolás folyamán kerüljenek
összeadásra, és az átigazoló labdarúgó összeadva vigye tovább sárga lapjainak
számát.
Indokolás
Jelenleg ha egy NB I-es sportszervezet NB II-ben szereplő labdarúgója kap 3 sárga
lapot az NB I-ben és 2 sárga lapot az NB II-ben, majd átigazol pl. NB II-be, akkor csak
az NB I-es 3 db lapot viszi tovább az új NB II-es csapatába, holott további 2 sárga
lapja van az NB II-ben. Javasoljuk, hogy ebben az esetben adódjon össze a 3 és a 2
db sárga lap, és összesen 5 sárga lappal igazolhasson át, mivel mind az 5 lapot
felnőtt bajnokságban kapta. Ugyan ez vonatkozik a kiállításra is.
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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 19.

____________________
Margitai Zoltán
Gyirmót FC KFT
Klubigazgató
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