Budapest, 2007. november 26.
Iktatószám: 7916/2007.

24. számú
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ
228/2007. számú (2007. október 25.) elnökségi határozatban foglalt megbízás
alapján az MLSZ főtitkára az alábbi szabályozásokat lépteti életbe. A
szabályozás a Tulajdonosi Tanács javaslatainak figyelembevételével készült.

I.
PRÓBAJÁTÉKOS LABDARÚGÓ
SZEREPELTETÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA
1. Általános feltételek














MLSZ Elnökségi határozat alapján az egységes szabályozást a főtitkár
adja ki.
Az igazolási feltételeket az MLSZ számítógépes rendszer kettős
játékengedély mintára kell elkészíteni ill. alkalmassá tenni.
Az engedélyt az MLSZ Igazolási és Átigazolási Bizottsága adja ki a
Liga Kupa tavaszi sorozatára.
Az ügyintézés időtartama 1 nap
A kiadott engedéllyel a labdarúgó csak Liga Kupamérkőzésen léphet
pályára, azzal, hogy a tavaszi sorozat döntő mérkőzésein, illetve az
őszi és tavaszi sorozat győzteseinek mérkőzésein próbajátékos nem
szerepeltethető.
Próbajátékos engedélyt felnőtt és utánpótlás korú (a mérkőzés napjáig
a 16. életévét betöltött) labdarúgó részére lehet kiadni.
Próbajátékos
engedélyt
Magyarországon
nem
igazolt
és
Magyarországon igazolt labdarúgó részére lehet kiadni. A
Magyarországon igazolt labdarúgó esetében annak, aki NB II -ben vagy
alacsonyabb osztályban szerepel, illetve az NB I-ben szereplő azon
labdarúgó részére akinek a szerződése 2008. július 01-ig lejár.
Az engedély a kiadásától számított 3 (három) soron következő Liga
Kupamérkőzésre érvényes, úgy, hogy a labdarúgónak ez alatt csak az
Őt próbajátékosként szerepeltetni kívánó sportszervezetnél van
játékjogosultsága.
A labdarúgónak az NB I-re érvényes versenyengedéllyel és érvényes
sportorvosi engedéllyel kell rendelkezni.
A Liga Kupa tavaszi sorozatban egy labdarúgó legfeljebb két NB I-es
sportszervezet Liga Kupa csapatában szerepelhet próbajátékosként.
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Egy Liga Kupamérkőzésre egy sportszervezet legfeljebb 2 (kettő)
próba játékost nevezhet és szerepeltethet egy mérkőzésen.
Próbajátékos labdarúgó összes (fegyelmi, igazolási stb.) ügyében az
MLSZ illetékes bizottságai járnak el.
Amennyiben az átengedő sportszervezetnél a labdarúgó kölcsönben
van részére próbajátékos kettős engedély csak a kölcsönadó
sportszervezet hozzájárulása alapján adható ki.
A próbajátékos labdarúgó játékjogosultságáért az őt próbajátékosként
szerepeltető sportszervezet a felelős.
A sportszervezet, valamint a sportoló által tett valótlan (hamis)
nyilatkozat fegyelmi vétség

2. Nyilvántartási feltételek, engedély kiadás
Próbajátékos kettős versenyengedély kiadása Magyarországon leigazolt
labdarúgó részére:





Kettős versenyengedély kérőlap benyújtása az átvevő (kérelmező)
sportszervezet részéről. A kérőlapot mindhárom fél aláírásával el kell
látni. (átengedő és átvevő sportszervezet, labdarúgó)
A próbajátékra vonatkozó megállapodás benyújtása, amelyet az
átengedő, az átvevő (kérelmező) sportszervezetek és a labdarúgó
írnak alá.
NB I. és az alacsonyobb osztályra érvényes versenyengedély díj közötti
különbözet befizetésének igazolása.
A próbajátékos engedély kiadása díjtalan

Próbajátékos kettős versenyengedély kiadása külföldi állampolgárságú
és külföldi sportszervezethez leigazol labdarúgó részére:




Kettős versenyengedély kérőlap benyújtása az átvevő (kérelmező)
sportszervezet részéről. A kérőlapot két félnek, az átvevő
(kérelmező) sportszervezetnek és a labdarúgónak kell aláírással
ellátni.
Amennyiben külföldi sportszervezeténél érvényes szerződéssel
rendelkezik annak írásos engedélye, az engedély hiteles magyar
fordítása, vagy a magyar sportszervezet nyilatkozata az engedély
meglétéről.
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Ha nem rendelkezik külföldi sportszervezeténél érvényes szerződéssel,
külföldi sportszervezetének erre vonatkozó nyilatkozata, annak hiteles
fordítása, vagy a magyar sportszervezet nemleges nyilatkozata a
szerződésről.
A labdarúgó azonosításához szükséges dokumentumok benyújtása
(Útlevél bemutatása).
1 db 3,5 X 4,5 cm-es színes fénykép benyújtása
Az NB I-re érvényes versenyengedély díj befizetésének igazolása.
Az engedély kiadása díjtalan
A játékosra kötött sportbiztosítás igazolása.
A labdarúgó Nyilatkozata arról, hogy az MLSZ Alapszabályát,
szabályzatait magára nézve kötelezően elfogadja.

Próbajátékos kettős versenyengedély kiadása magyar állampolgárságú,
külföldi sportszervezethez igazolt labdarúgó részére:









Kettős versenyengedély kérőlap benyújtása az átvevő (kérelmező)
sportszervezet részéről. A kérőlapot két félnek az átvevő
sportszervezetnek és a labdarúgónak kell aláírással ellátni.
Amennyiben külföldi sportszervezeténél érvényes szerződéssel
rendelkezik annak írásos engedélye, az engedély hiteles magyar
fordítása, vagy a magyar sportszervezet nyilatkozata az engedély
meglétéről.
Ha nem rendelkezik külföldi sportszervezeténél érvényes szerződéssel,
külföldi sportszervezetének erre vonatkozó nyilatkozata, annak hiteles
fordítása, vagy a magyar sportszervezet nemleges nyilatkozata a
szerződésről.
Az NB I-re érvényes versenyengedély díj befizetésének igazolása.
Az engedély kiadása díjtalan
A játékosra kötött sportbiztosítás igazolása.

3. Számítógépes rendszerben történő alkalmazás biztosítása az
engedélyt kiadó részéről




Az utánpótlás kettős engedélyektől elkülöníthető nyilvántartás
biztosítása.
Külföldiek miatt, az alap igazolás nélküli helyzet megoldása.
Külföldiek részére magyar sportorvosi igazolás kiadásának biztosítása.
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A nyomtatványokon - „Kettős versengedély kérőlap” és „Kettős
versenyengedély” - a szükséges változtatások átvezetésének
biztosítása.

II.

SÁRGA LAPOK SZABÁLYOZÁSA

Érvényes: az NB I-es bajnokság és a Liga Kupa tavaszi idényére.
1. Az a labdarúgó, aki az őszi idény befejezése után nem rendelkezik
érvényes sárga lappal a tavaszi idényben az 5. megszerzett sárga lap
utáni soron következő első mérkőzésen nem rendelkezik
játékjogosultsággal, azt követően pedig minden 3. sárga lap utáni
soron következő első mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal.
2. Az a labdarúgó, aki az őszi idény befejezése után 1 vagy 2 érvényes
sárga lappal rendelkezik és a tavaszi idényben megszerzi a 3. sárga
lapját a soron következő első mérkőzésen nem rendelkezik
játékjogosultsággal, azt követően pedig az 1. pontban foglaltak az
irányadóak.
3. Az a labdarúgó, aki az őszi idény utolsó mérkőzésén megszerezte 3.
sárga lapját, a tavaszi idény első mérkőzésén nem rendelkezik
játékjogosultsággal, azt követően pedig az 1. pontban foglaltak az
irányadóak.
4. Az 1-2. pontban foglaltakba beszámítandó
próbajátékosként megszerzett sárga lap is.

a

Liga

Kupa

5. Amennyiben egy labdarúgó NB I-es sportszervezethez igazol a hozott
sárga lapok tekintetében a 2. vagy 3. pontban foglaltak szerint történik a
labdarúgó sárga lapjainak nyilvántartása. Amennyiben nem hoz
magával érvényes sárga lapot, úgy, az 1. pontban foglaltak irányadóak.

Felhívjuk az NB I-es sportszervezeteket, hogy a fenti szabályozás
értelmében tehát, a Liga Kupa őszi sorozatában szerzett sárga lapok a
tavaszi sorozatban is érvényesek maradnak!
Füzesi Zsolt sk.
főtitkár
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Fellebbviteli Bizottság határozatai
2007. november 12.
126/2007.
A bizottság a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. fellebbezését, amelyet az MLSZ
Fegyelmi Bizottság I-41/2007-08. számú határozata ellen nyújtott be, tárgyalás
mellőzésével elutasítja.
127/2007.
A bizottság a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. fellebbezését, amelyet a Winner Sport
NB III. Tisza csoport Versenyrendezési Bizottsága 21/2007-2008. számú határozata
ellen nyújtott be, tárgyalás mellőzésével elutasítja.
Dr. Vég Tibor sk.
A Fellebbviteli Bizottság elnöke
Fegyelmi Bizottság határozatai
2007. november 6.
I-55/2007-08.
Az FB a Diósgyőr FC Kft. sportszervezet ellen indított fegyelmi eljárást a FSZ 37.
§(1) b. pontja alapján megszünteti.
Az FB az FSZ 8.§ (4) bekezdés q. pontjában, valamint a Versenykiírások Függeléke
4. pontjában foglaltak alapján az alábbi sportszervezeteket pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi:
VI-156/2007-08.

Makó FC

10.000.-

2007. november 9.
Az FB az FSZ 8.§ (4) bekezdés q. pontjában, valamint a Versenykiírások Függeléke
4. pontjában foglaltak alapján az alábbi sportszervezeteket pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi:
VI-157/2007-08.
VI-158/2007-08.

Diósgyőr FC Kft.
Nyíregyháza SFC Kft.

24.000.36.000.5

2007. november 13.
I-56/2007-08.
Az FB az FC Sopron Futball Kft. sportszervezet ellen indított fegyelmi eljárást a
FSZ 48.§ (5) a. pontja alapján megszünteti.
I-57/2007-08.
Az FB az Újpest FC Kft. sportszervezet ellen indított fegyelmi eljárást a FSZ 37. §
(1) b. pontja alapján megszünteti.
II-107/2007-08.
A FB Almási Lászlót a Bőcs Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját a FSZ 8.§ (1)
B/a és 12.§ (2) c. pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzéstől eltiltja.

II-108/2007-08.
A FB Taglialegne Zsoltot az Első Mosonmagyaróvár TE 1904 sportszervezet
labdarúgóját a FSZ 8.§ (1) B/a pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
II-109/2007-08.
A FB Lovric Ivant a Kecskeméti TE L.Kft. sportszervezet labdarúgóját a FSZ 8.§
(1) B/a és 12.§ (2) c. pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzéstől eltiltja.
II-110/2007-08.
A FB a Barcsi SC sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) o. és 12.§ (2) c. pontja alapján
50.000.- Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
II-111/2007-08.
A FB a PMFC Sport Kft. sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) e. és o. pontja alapján
150.000.- Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, egyben kötelezi a
sportszervezetet a soron következő hazai bajnoki mérkőzés nézők nélkül, zárt
sportlétesítményben történő megrendezésére.
III-18/2007-08.
A FB az Újpesti TE sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) a., valamint a 2007-2008. évi
NB I női felnőtt nagypályás bajnokság Versenykiírás 11. pontjában foglaltak alapján
írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
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III-19/2007-08.
A FB Krenács Lillát a Belvárosi NLC sportszervezet labdarúgóját a FSZ 8.§ (1)
B/a pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
III-20/2007-08.
A FB Jakabfi Zsanettet az MTK Hungária FC sportszervezet labdarúgóját a FSZ
8.§ (1) B/a pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzéstől
eltiltja.
IV-28/2007-08.
Az FB Takács Péternek a Dunavarsányi TE sportszervezet labdarúgójával
szemben korábban hozott IV-19/2007-08. számú határozatát helybenhagyja.
IV-29/2007-08.
Az FB Keszthelyi Lászlónak a Dunavarsányi TE sportszervezet labdarúgójával
szemben korábban hozott IV-18/2007-08. számú határozatát helybenhagyja.
IV-30/2007-08.
Az FB Jónás Barnabásnak a Dunavarsányi TE sportszervezet labdarúgójával
szemben korábban hozott IV-20/2007-08. számú határozatát megváltoztatja
akként, hogy az FSZ 8.§ (1) e. pontja alapján kiszabott eltiltását 2008. március
15-ig szóló eltiltásra mérsékli.
Az FB az FSZ 8.§ (4) bekezdés q. pontjában, valamint a Versenykiírások Függeléke
4. pontjában foglaltak alapján az alábbi sportszervezeteket pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi:
VI-159/2007-08.
Újpest FC Kft.
24.000.VI-160/2007-08.
Ceglédi VSE
10.000.VI-161/2007-08.
Tököl KSK
10.000.VI-162/2007-08.
Kecskeméti TE L. Kft.
12.500.VI-163/2007-08.
Új Lombard L. Kft.
12.500.VI-164/2007-08.
Budaörsi SC
10.000.VI-165/2007-08.
FC Ajka
12.500.Dr. Retteghy István sk.
A Fegyelmi Bizottság elnöke
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Etikai- és Fair Play Bizottság közleménye

Soproni Liga NB I bajnokság fair play állása – 2007-2008.

8.
9.
10.
11.
12.

Sportszervezet neve
MTK BUDAPEST
FÉHÉRVÁR FC
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI
REAC
ÚJPEST FC
DVSC-TEVA
HONVÉD
VASAS
DIÓSGYŐR
ZTE FC
GYŐRI ETO
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS

összesen
mérkőzés
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

átlag
7.76
7.39
7.23
7.14
7.12
7.10
7.10
6.99
6.94
6.92
6.91
6.88

13.
14.
15.
16.

BFC SIÓFOK
PAKSI FC
FC TATABÁNYA
FC SOPRON

12
12
12
12

6.87
6.73
6.69
6.26

helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6 – 7.

Dr. Szilágyi György sk.
Az Etikai-és Fair Play Bizottság elnöke
Versenybizottság határozatai, közleményei

344/2007.

A 2007. november 18-án ( vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Dunakanyar-Vác
Labdarúgó Kft. – Tököl KSK NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2007. november 17. ( szombat )
13.00 óra

345/2007.

Nem járul hozzá, hogy a 2007. december 5-én ( szerda ) 13.00 órára kisorsolt
Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. – Paksi FC Kft. Liga Kupa mérkőzés kisorsolt
kezdési időpontját módosítsák.

346/2007.

A 2007. november 18-án elmaradt Kaposvölgye VSC – Integrál-DAC NB II.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új időpontja: 2007. november 25.
( vasárnap ) 13.00 óra
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347/2007.

A 2007. november 18-án elmaradt Komlói Bányász SK – Felcsút FC Kft. NB II.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új időpontja: 2007. november 24.
( szombat ) 13.00 óra

N-133/2007-08.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, az Ferro
Öntöde NYKSC FC – FC Váti Sopron női NB II-es bajnoki mérkőzés későbbi
időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2007. november 10. (szombat) 12:30
N-134/2007-08.
A Versenybizottság a Versenyszabályzat 55.§ (2) pontjai alapján a mérkőzések
elmaradásában megállapítja a Hegyvidék vétkességét ezért a mérkőzéseken
szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen FTC, Agrospeciál SE,
UTE és Olimpia NFK-Nagytétény javára igazolja.
N-135/2007-08.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2007.
november 10-re kiírt Nyíregyházi Spartacus – FC Váti Sopron női NB II-es bajnoki
mérkőzés korábbi időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2007. november 09. (péntek) 14:30
N-137/2007-08.
A Versenybizottság a Versenyszabályzat 55.§ (2) pontja alapján megállapítja a
mérkőzések elmaradásában a Győri Dózsa vétkességét, ezért a 3 bajnoki
pontot 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Fészek Csempebolt NFK,
Mosonmagyaróvári ITE, Nagykutas-Filinger Trans, GS FC Váti Sopron
csapatinak írja jóvá.
N-138/2007-08.
A Versenybizottság a női NB II-es versenykiírás 11. pontjára hivatkozva
megállapítja, hogy Sárközy Fruzsina (nyilv. szám: 296275) – Völgység NSE - és
Varga Szilvia (nyilv. szám: 287299) – Fészek Csempebolt – a 2007. szeptember
2-én megrendezett bajnoki mérkőzésen jogosulatlanul szerepelt.
N-139/2007-08.
A Versenybizottság a Futsal Versenyszabályzat 55.§ (2) pontjai alapján a mérkőzés
elmaradásában megállapítja a Bihari Olimpia NFK vétkességét ezért a mérkőzésen
szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Tolna-Mözs javára
igazolja.
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N-140/2007-08.
A Versenybizottság nem járul hozzá, hogy a 2007. november 11-én 10:00 órára kiírt
Leány U15 „Sárga” csoport bajnoki mérkőzéseinek időpont módosításához.
N-141/2007-08.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2007.
november 25-én 13:00 órára kiírt Viktória FC Szombathely – MTK Hungária FC
leány U17-es bajnoki mérkőzés korábbi időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2007. november 21. (szerda) 14:30
A mérkőzés helyszíne:
Szombathely, Király sportlétesítmény
N-142/2007-08.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére, hozzájárul a 2007.
november 25-re kiírt Agrospeciál Pálhalma – Hegyvidék SE női NB II-es bajnoki
mérkőzés pályaválasztói jogának felcseréléséhez.
A mérkőzés új kezdési időpontja: 2007. november 25. (vasárnap), 13:30 óra
A mérkőzés helyszíne:
Budapest, XII. ker. Csörsz u. 2-4.
N-143/2007-08.
A Versenybizottság a mérkőzés elmaradásában megállapítja a Hidegkúti Angyalok
vétkességét ezért Versenykiírás 9. pontja alapján, a mérkőzésen szerezhető 3
bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen 1. FC Femina javára igazolja és a
vétkes csapatot írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
F-30/2007-08.
A Versenybizottság a mérkőzés elmaradásában megállapítja az Újbuda vétkességét
ezért a Futsal Versenyszabályzat 41.§ (6) e) valamint az 55.§ (2) (7) b) pontjai
alapján, a mérkőzésen szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Fortuna FT javára igazolja és a vétkes sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
F-31/2007-08.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére, hozzájárul a 2007.
november 17-re kiírt FTC – Euro-Mobil-Trans Győr futsal U21-es bajnoki mérkőzés
későbbi időpontban történő megrendezéséhez.
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F-32/2007-08.
A Versenybizottság a sportszervezetek írásbeli kérelmére, hozzájárul a MegathermGödöllő – Futsalsa FT futsal U21-es mérkőzés következő időpontban történő
megrendezéséhez:
A mérkőzés új időpontja: 2007. november 23. (péntek), 19:30 óra
A mérkőzések helyszíne: Gödöllő, Szt. István Egyetem Sportcsarnoka
F-33/2007-08.
A Versenybizottság a sportszervezetek írásbeli kérelmére, hozzájárul a Mezei-Vill
FC – Futsalsa FC SE futsal U21-es mérkőzés következő időpontban történő
megrendezéséhez:
A mérkőzés új időpontja: 2007. december 16. (vasárnap), 11:00 óra
A mérkőzések helyszíne: Berettyóújfalu, Kabos Endre Sportcsarnok

Dr. Bajáky Gábor sk.
A Versenybizottság elnöke

Füzesi Zsolt sk.
főtitkár
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