Budapest, 2009. május 18.
Iktatószám:
/2009
8. szám
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ
Az MLSZ Elnökségének 2009. április 2-i határozatai
25/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Elnökét, hogy a Puskás Ferenc Stadion statikai vizsgálatának
elvégzését kérje abból a célból, hogy a 2009. szeptember 5-én és 9-én lebonyolításra kerülő Svédország és
Portugália elleni VB labdarúgó selejtező mérkőzésre a jelenlegi befogadó képesség 15.000 fővel megnövelhető
legyen.
26/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az U19 válogatott 2009. évi EB elitkörre való felkészülés helyzetéről szóló tájékoztatót
elfogadta.
27/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az „A” válogatott prémium rendszerének módosítását, azzal a kikötéssel, hogy 60
napon belül a játékosok benyújtják számláikat.
28/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Edzőcentrum (Telki) beruházás helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta
29/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Futsal EB 2010 megrendezésének helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
30/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Szuper Kupa 2009. évi versenykiírását tájékoztató
jelleggel fogadta el.
31/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Soproni Liga NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2009.-2010. évi
versenykiírását tájékoztató jelleggel fogadta el.
32/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Nemzeti Bajnokság NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2009.-2010. évi
versenykiírását tájékoztató jelleggel fogadta el.
33/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2009.-2010. évi Winner Sport NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását tájékoztató jelleggel fogadta el.
34/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 2009-2010. versenykiírását tájékoztató
jelleggel fogadta el.
35/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2009.-2010. évi területi (NB III-as) amatőr válogatottak országos tornája versenykiírását
tájékoztató jelleggel fogadta el.
36/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2009-2010. évi szabályzatok előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

37/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Játékos ügynök pótvizsga díját változatlanul hagyja, a pótvizsgázók a 700.000.-Ft + ÁFA
vizsgadíj megfizetésére kötelezettek.
36/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Női U 17 és a Női U 19 válogatott 2009. évi EB Elitkörre való felkészülés helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadta.
37/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Küldöttközgyűlését 2009. május 03-án 10,00 órára hívja össze.
Az MLSZ Elnökségének 2009. április 16-i határozatai
39/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Edzőcentrum (Telki) beruházás helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta
40/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Közgyűlés előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
41/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ 2008. évi szakmai tevékenységéről szóló elnökségi beszámolóját elfogadta.
42/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ elnökség számviteléről szóló 2000. évi C. tv. szerinti beszámolóját elfogadta
43/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ 2008. évi közhasznúsági jelentését elfogadta.
44/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ elnökség 2009. évi szakmai és pénzügyi tervét elfogadta
45/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Labdarúgás NBI., NBII., NBIII. Stratégiai fejlesztés koncepcióját tájékoztató jelleggel
elfogadta.
46/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az előremutató bajnokság vitaindító anyagát támogathatónak tartja, azt a Profi-bizottságnak
véleményezésre átadja.
47/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a jövő évtől 3 tagú bizottságot állít fel – volt válogatott játékosok felkérésével – akik sport
pályákon előforduló sportszerűtlenségekkel kapcsolatban a Fegyelmi Bizottság felé tesznek javaslatot a fegyelmi
eljárás lefolytatására.
48/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége úgy határozott, hogy a 2009-2010 évi Soproni Liga NBI bajnokság kapcsán, meg kell
vizsgálni a lehetőségét a kettős rangadók lebonyolításának, melynek esetleges kialakítására az MLSZ
Versenybizottsága irányított sorsolást alkalmaz.
50/2009. számú határozat
Az MLSZ elnöksége elfogadta a „Magyar Labdarúgásért” emlékérem arany, ezüst és bronz fokozatára
felterjesztett kitüntetettek listáját. (1. számú melléklet)
51/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége MLSZ Alapszabály módosítására tett javaslatot a - szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta.
52/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az infrastrukturális fejlesztésről szóló előterjesztést a – szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta
53/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Biztonsági Szabályzatot - a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta.
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54/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Játékos-ügynök Licenc Szabályzatot – a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta.
55/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Labdarúgás Versenyszabályzatát - a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta.
56/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Infrastruktúraszabályzat Labdarúgó Létesítmények (Pálya)
kiegészítésekkel - elfogadta.

Szabályzatát - a szóbeli

57/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Infrastruktúraszabályzat Labdarúgó Létesítmények (Stadion) Szabályzatát - a szóbeli
kiegészítésekkel - elfogadta.
58/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot
elfogadta.

- a szóbeli kiegészítésekkel -

59/2009. számú határozat
Az MLSZ felhatalmazza Kisteleki István elnök urat, hogy az MLSZ és az MLSZ Edzőcentrum Kft. közötti
szerződést aláírja.
Az MLSZ Elnökségének 2009. május 3-i határozatai
60/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége úgy döntött, hogy a Profikkal kapcsolatos napirendi pontokat csak akkor tárgyalja, ha azok
az elnökségi tagok, akik az NBI-es sportszervezeteknél tisztséget töltenek be (tulajdonosok) az ülésen jelen
vannak.
61/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az I. osztályú férfi ifjúsági U19 és U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság 20092010. évi versenykiírását - a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta
62/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az II. osztályú férfi ifjúsági U19 és U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság 20092010. évi versenykiírását - a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta.
63/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a III. osztályú férfi ifjúsági U19 és U16 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság 20092010. évi versenykiírását - a szóbeli kiegészítésekkel – elfogadta.
64/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az I. osztályú serdülő U15 és U13 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság 2009-2010.
évi versenykiírását - a szóbeli kiegészítésekkel – elfogadta.
65/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a II. osztályú fiú serdülő U15 és U13 korosztályú labdarúgó bajnokság 2009-2010. évi
versenykiírását - a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta.
66/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az NB I női felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2009-2010. évi versenykiírását - a
szóbeli kiegészítésekkel – elfogadta.
67/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az NB II női felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2009-2010. évi versenykiírását - a
szóbeli kiegészítésekkel – elfogadta.
68/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a női felnőtt nagypályás Magyar Kupa 2009-2010. évi versenykiírását - a szóbeli
kiegészítésekkel – elfogadta.
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69/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a leány U17 nagypályás labdarúgó bajnokság 2009-2010. évi versenykiírását - a szóbeli
kiegészítésekkel - elfogadta.
70/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a leány U15 keresztpályás labdarúgó bajnokság 2009-2010. évi versenykiírását - a szóbeli
kiegészítésekkel - elfogadta.
71/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Férfi felnőtt Futsal Magyar Kupa 2009-2010. évi versenykiírását - a szóbeli
kiegészítésekkel – elfogadta.
72/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az NB I Férfi felnőtt Futsal bajnokság 2009-2010. évi versenykiírását - a szóbeli
kiegészítésekkel - elfogadta.
73/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az NB II Férfi felnőtt Futsal bajnokság 2009- 2010. évi versenykiírását - a szóbeli
kiegészítésekkel - elfogadta.
74/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Férfi felnőtt Futsal Szuper Kupa 2009-2010. évi versenykiírását - a szóbeli
kiegészítésekkel - elfogadta.
75/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az I. osztályú Férfi U21 korosztályú futsal bajnokság 2009-2010. évi versenykiírását - a
szóbeli kiegészítésekkel – elfogadta.
76/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az I. osztályú női futsal bajnokság 2009-2010. évi versenykiírását
kiegészítésekkel – elfogadta.

- a szóbeli

77/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az II. osztályú női futsal bajnokság 2009-2010. évi versenykiírását - a szóbeli
kiegészítésekkel - elfogadta.
78/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Díjfizetési Rendet - a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta.
79/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége úgy határozott, hogy felkér egy független jogi irodát, arra vonatkozó szakvélemény
elkészítésére, hogy az APEH határozatokban foglalt események alapján a korábbi vezetéssel szemben kártérítési
felelősség érvényesíthető-e, illetve a korábbi vezetésnek milyen jogi felelőssége vetődhet fel. A vélemény
ismeretében az elnökség újra tárgyal az ügyet.
80/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az amatőr szolidaritási táblázatot megvitatta és elfogadta. A már korábban javaslattételre
küldött NB I-es és az Amatőrbizottság konszenzusra jutott, de szövegpontosítás szükséges, melynek felelőse: dr.
Róka Géza és dr. Rákóczy István. Az amatőr szolidaritási táblázatot szövegpontosítás után be kell építeni az
Igazolási- és Átigazolási Szabályzatba, mely jogerőre emelkedik 2009. július 1-én a nyári átigazolási időszak
kezdetén
81/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Alapszabály 27. §, 3. bekezdés b. pontja alapján Fegyelmi Bizottság I-99/2008-09
(02.10)és a Fellebbviteli Bizottság 3/3009 (03.09.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, és a Fegyelmi
Bizottságot új eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára kötelezi, tekintettel arra, hogy a fenti hatályon
kívül helyezett határozatok nem tartalmaztak megfelelő indoklást.
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A 2009. május 3-i MLSZ Közgyűlés határozatai
1/2009. számú határozat:
A közgyűlés a Magyar Labdarúgó Szövetség 2008. évi tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámolót
elfogadta.
2/2009. számú határozat:
A közgyűlés a Magyar Labdarúgó Szövetség 2008. évi pénzügyi beszámolóját elfogadta.
3/2009. számú határozat:
A közgyűlés a Magyar Labdarúgó Szövetség 2008. évi közhasznúsági jelentését elfogadta.
4/2009. számú határozat:
A közgyűlés a Magyar Labdarúgó Szövetség Felügyelő Bizottságának beszámolóját az MLSZ 2008. évi pénzügyi
beszámolójáról, a közhasznúsági jelentésről, a költségvetés teljesítéséről, illetve az MLSZ FÜB 2008.
évben
végzett munkájáról elfogadta.
5/2009. számú határozat:
A közgyűlés az MLSZ 2009. évi szakmai és pénzügyi tervét elfogadta.
6/2009. számú határozat:
A közgyűlés elfogadta Imrő János a Komárom-Esztergom megyei küldött azon javaslatait, hogy az MLSZ
vizsgálja meg és az esetleges intézkedéseit tegye meg az alábbiakban:
•
•
•
•

kisegyesületek anyagi támogatása,
sportlétesítmények elidegenítési folyamatának megállítása,
a megyei szövetségek végleges elhelyezési problémáinak megoldása, az Önkormányzat által az MLSZ
részére felajánlott létesítményekben,
Az MLSZ az MGYLSZ keretein belül, úgy fejlessze tovább az egyesületi és az iskolai utánpótlás
programokat, hogy azok egy egységes programmá váljanak.

7/2009. számú határozat:
A közgyűlés az MLSZ Alapszabályának módosításait elfogadta (1. sz. melléklet).
Fellebbviteli Bizottság határozata:
007/2009.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2009. április 30. napján megtartott tanácsülésen,
figyelemmel az MLSZ Elnöksége 113/2008. (05.23.) számú határozatával elfogadott Fegyelmi Szabályzata
(továbbiakban FSZ) 70.§ /1./ bekezdés a.) pontjára, meghozta a következő
HATÁROZATOT
A Budapesti Labdarúgó Szövetség (BLSZ) Fegyelmi Bizottsága 2009. április 15. napján kelt 66/09 számú
fegyelmi eljárás alapján hozott határozatával szemben Illés Bence /161936/ az Újpesti TE labdarúgója
fellebbezést jelentett be, melyet az MLSZ Fellebbviteli Bizottsága elutasít, a BLSZ FB elsőfokú határozatát
h e l y b e n h a g y j a.
008/2009.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2009. május 14. napján megtartott tanácsülésen,
figyelemmel az MLSZ Elnöksége 113/2008. (05.23.) számú határozatával elfogadott Fegyelmi Szabályzata
(továbbiakban FSZ) 70.§ /1./ bekezdés d.) pontjára, meghozta a következő
HATÁROZATOT
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága 2009. április 14. napján kelt II-198/2008-09 számú fegyelmi eljárás alapján hozott
határozatával szemben a Ferencvárosi TC Labdarúgó Zrt sportszervezet képviseletében a Berki Krisztián elnökvezérigazgató által bejelentett fellebbezést
e l u t a s í t j a.
Dr. Kenyeres Attila sk.
Fellebbviteli Bizottság elnöke
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Hely
1.
2.
3-5.

6.
7.
8.
9.
10.
11-12.
13.
14.
15.
16.

hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12-13.
14.
15.
16.

hely
1-2.
3.
4-5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13-14.
15.
16.

Etikai- és Fair Play Bizottság közleménye
MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség - Soproni Liga NB I. - 2008/2009.
összesen
Sportszervezet neve
mérkızés
pontszám
DVSC-TEVA
26
7.28
MTK BUDAPEST
26
7.10
ÚJPEST FC
26
7.08
SZOMBATHELYI HALADÁS
25
7.08
ZTE FC
26
7.08
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC
26
7.06
KECSKEMÉTI TE
26
7.00
PAKSI FC
26
6.97
VASAS
26
6.95
GYİRI ETO FC
25
6.92
DVTK
26
6.87
BUDAPEST HONVÉD
26
6.87
BFC SIÓFOK
26
6.85
FEHÉRVÁR FC
26
6.73
REAC
26
6.60
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
26
6.59
MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség - NB II. Keleti csoport - 2008/2009.
összesen
Sportszervezet neve
mérkızés
Pontszám
BKV ELİRE SC
24
7.22
FTC
24
7.21
MAKÓI FC
24
7.19
MTK BUDAPEST
24
7.18
DVSC-DEAC
23
7.10
JÁSZBERÉNYI SE
24
7.08
VÁC-ÚJBUDA
24
7.05
CEGLÉDI VSE
24
7.05
SZOLNOKI MÁV-MONDI
24
7.00
KAZINCBARCIKAI SC
24
6.78
BÉKÉSCSABAI ELİRE 1912 SE
24
6.74
BİCS KSC
23
6.69
TÖKÖL KSK
24
6.69
BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
24
6.57
VECSÉSI FC
24
6.54
ESMTK
24
6.51
MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség - NB II. Nyugati csoport - 2008/2009.
összesen
Sportszervezet neve
mérkızés
pontszám
GYİRI ETO FC
24
7.19
FC AJKA
24
7.19
PMFC
24
7.14
FELCSÚT SE
24
7.09
FC TATABÁNYA
23
7.09
INTEGRÁL DAC SE
23
6.96
ZTE FC
23
6.89
GYIRMÓT SE
23
6.88
KOZÁRMISLENY SE
23
6.85
BAJAI LABDARÚGÓ SE
23
6.84
BUDAÖRSI SC
23
6.82
SZÁZHALOMBATTAI LK
24
6.78
KAPOSVÖLGYE VSC
23
6.76
BARCSI SC
23
6.76
ÚJ LOMBARD PÁPA
24
6.68
DUNAÚJVÁROS FC
Visszalépett!
Dr. Szilágyi György sk.
Az Etikai- és Fair Play Bizottság elnöke
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Elsőfokú Licencadó Testület határozatai
021/2009. (05.06) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a BFC Siófok Kft. (Siófok), mint licenckérelmező nemzetközi (UEFA)
licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a nemzetközi (UEFA) licencet
licenckérelmezőnek a 2009/2010-es bajnoki évadra megadja.
022/2009. (05.06) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a Diósgyőr FC Kft. (Miskolc), mint licenckérelmező nemzeti (NBI)
licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti (NBI) licencet
licenckérelmezőnek a 2009/2010-es bajnoki évadra megadja.
023/2009. (05.06) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a Gyirmót FC Kft. (Győr), mint licenckérelmező nemzeti (NBI)
licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elutasítja, és a nemzeti (NBI) licencet a
licenckérelmezőnek a 2009/2010-es bajnoki évadra nem adja meg.
024/2009. (05.06) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. (Kecskemét), mint licenckérelmező
nemzeti (NBI) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti (NBI)
licencet licenckérelmezőnek a 2009/2010-es bajnoki évadra megadja.
025/2009. (05.06) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (Nyíregyháza), mint
licenckérelmező nemzetközi (UEFA) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja,
és a nemzetközi (UEFA) licencet licenckérelmezőnek a 2009/2010-es bajnoki évadra megadja.
026/2009. (05.06) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. (Szombathely), mint
licenckérelmező nemzetközi (UEFA) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja,
és a nemzetközi (UEFA) licencet licenckérelmezőnek a 2009/2010-es bajnoki évadra megadja.
027/2009. (05.06) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete az Új Lombard Labdarúgó Kft. (Pápa), mint licenckérelmező nemzeti
(NBI) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti (NBI) licencet
licenckérelmezőnek a 2009/2010-es bajnoki évadra megadja.
028/2009. (05.06) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a REAC Sport Szolgáltató Kft. (Budapest), mint licenckérelmező
nemzeti (NBI) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti (NBI)
licencet licenckérelmezőnek a 2009/2010-es bajnoki évadra megadja.
029/2009. (05.06) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete az Újpest FC Kft. (Budapest), mint licenckérelmező nemzetközi (UEFA)
licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a nemzetközi (UEFA) licencet
licenckérelmezőnek a 2009/2010-es bajnoki évadra megadja.
030/2009. (05.06) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a Vasas FC Kft. (Budapest), mint licenckérelmező nemzeti (NBI)
licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti (NBI) licencet
licenckérelmezőnek a 2009/2010-es bajnoki évadra megadja.
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Az Elsőfokú Licencadó Testület két korábban meghozott, adminisztrációs hibát tartalmazó
határozatát az érintett sportszervezetek kérésére kijavította:

002/2009. (04.09) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a Diósgyőr FC Kft. (Miskolc), mint licenckérelmező nemzeti (NBI) licenckérelmét a
Testület megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
Ad 01

S.01

Licenckérelmező nyújtsa be az utánpótlás nevelési program kapcsán az előző év értékelését és az
aktuális játékidény részletezését.

Ad 02

I.02

Licenckérelmező nyújtsa be az edzési létesítmények rendelkezésre állásával kapcsolatos nyilatkozatot,
illetve a vonatkozó szerződést.

Ad 03

L.01

Licenckérelmező nyújtson be a kritérium szerinti (közjegyző előtt hitelesített) nyilatkozatot.

Ad 04

L.02

Licenckérelmező nyújtson be a kritérium szerinti (eredeti vagy hiteles másolat) társasági szerződést és
cégkivonatot.

Ad 05

L.04

Licenckérelmező nyújtson be a kritérium szerinti, megfelelő alakiságú (közjegyző előtt hitelesített)
nyilatkozatot.

Ad 06

F.01

Licenckérelmező nyújtson be ’játékos azonosító táblázat’-ot.

Ad 07

F.03

Licenckérelmező nyújtson be táblázatot az átigazolási tevékenységből fennálló tartozások és követelések
vonatkozásában.

Ad 08

F.04

Licenckérelmező nyújtson be ügyvezetői nyilatkozatot az alkalmazottak felé fennálló tartozásmentességről.

Ad 09

F.05

Licenckérelmező nyújtson be a kritérium szerinti írásos vezetői nyilatkozatot.

Ad 10

F.06

Licenckérelmező nyújtson be eredménytervet és cash-flow tervet.

Ad 11

F.07

Licenckérelmező nyújtson be a kritérium szerinti ügyvezetői nyilatkozatot.

A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt 2009. április 30-ig kell
megküldeni, a Klublicenc Menedzser részére.

020/2009. (04.09) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a ZTE Futball Club Zrt. (Zalaegerszeg), mint licenckérelmező
nemzetközi (UEFA) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a nemzetközi
(UEFA) licencet licenckérelmezőnek a 2009/2010-as bajnoki évadra megadja.
Varjú Tamás
Elsőfokú Licencadó Testület Elnök

Fegyelmi Bizottság határozatai
I-139/2008-09.
Az FB Pintér Ádámot az MTK Budapest Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. és 12.
§ (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
I-140/2008-09.
Az FB Szentes Lázárt az Újpest FC Kft. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés c) és e)
pontja alapján 100.000,- Ft azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére, továbbá a kispadtól 1 (egy)
soron következő NB I-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
I-141/2008-09.
Az a Diósgyőr FC Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés c) és d), valamint a 12. § (2) bekezdés c)
pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén a
rendezői létszámot 15 (tizenöt) fővel emelje fel és ezen mérkőzésen szövetségi ellenőrt fogadjon és
eljárási költségeit viselje.
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I-142/2008-09.
Az FB Paripovic Ognjent a Vasas Futball Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. és a
12. § (2) c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
I-143/2008-09.
Az FB Kocsárdi Gergelyt a ZTE FC Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-144/2008-09.
Az FB Mitrovic Romeot a Kecskeméti Labdarúgó TE Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1)
bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-145/2008-09.
Az FB Horváth Gábort a BFC Siófok Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-146/2008-09.
Az FB Stanisic Lazart a Győri ETO FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-147/2008-09.
Az FB Mboussi Yves Simplicet a Nyíregyháza SFC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés
B/a. és a 12. § (2) c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
I-148/2008-09.
Az FB Pollák Zoltánt az Újpest FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-149/2008-09.
Az FB Angoua Brou Benjamint a Honvéd FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a.
pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-150/2008-09.
Az FB a ZTE FC Zrt. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja, valamint a 12. § (2) bekezdés c)
pontja alapján, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-151/2008-09.
Az FB a megismételt első fokú eljárásban megállapítja, hogy Domonyai László az MTK Budapest Zrt.
sportszakembere (vezérigazgatója) nem követte el az FSZ 6.§ (3) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétséget,
ezért az FSZ 48. § (4) bekezdés a) pontja alapján felmenti.
I-152/2008-09.
Az FB Miljatovic Matejt a ZTE FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja alapján
1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-153/2008-09.
Az FB Varga Zoltánt a REAC Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-154/2008-09.
Az FB Kapcsos Vincét a REAC Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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I-155/2008-09.
Az FB a Diósgyőr FC Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 900.000,- Ft azaz
Kilencszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 1.831.800,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
I-156/2008-09.
Az FB a Győri ETO FC Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 1.200.000,- Ft azaz
Egymillió-kettőszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen
határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 2.437.200,- Ft összegű
tartozását nem fizeti meg.
I-157/2008-09.
Az FB a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján
950.000,- Ft azaz Kilencszázötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a
sportszervezet a jelen határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló
1.896.600,- Ft összegű tartozását nem fizeti meg.
I-158/2008-09.
Az FB a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 500.000,Ft azaz Ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 1.051.800,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
I-159/2008-09.
Az FB az MTK Budapest Zrt. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 540.000,- Ft azaz
Ötszáznegyvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 1.080.000,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
I-160/2008-09.
Az FB a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 540.000,Ft azaz Ötszáznegyvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen
határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 1.087.800,- Ft összegű
tartozását nem fizeti meg.
I-161/2008-09.
Az FB az Újpest FC Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 1.090.000,- Ft azaz
Egymillió-kilencvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen
határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 2.187.000,- Ft összegű
tartozását nem fizeti meg.
I-162/2008-09.
Az FB a REAC Sport Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 800.000,- Ft azaz
Nyolcszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 1.611.600,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
I-163/2008-09.
Az FB a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezetet az FB az FSZ 8.§ (4) bekezdés c) és d), valamint a
12. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő hazai NB I-es bajnoki
mérkőzésén a rendezői létszámot 15 (tizenöt) fővel emelje fel és ezen mérkőzésen szövetségi ellenőrt
fogadjon és eljárási költségeit viselje.
I-164/2008-09.
Az FB a Diósgyőr FC Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés c), d) és o), valamint a 12. § (2) bekezdés
c) pontja alapján, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
továbbá kötelezi a sportszervezetet, hogy a soron következő 2 (kettő) hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén
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a rendezői létszámot 15 -15 (tizenöt-tizenöt) fővel emelje fel és ezen mérkőzéseken szövetségi ellenőrt
fogadjon és eljárási költségeiket viselje.
I-165/2008-09.
Az FB Milicic Borist a Diósgyőr FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-166/2008-09.
Az FB Simek Pétert az Újpest FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. és a 12. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
I-167/2008-09.
Az FB Laczkó Zsoltot a Vasas Futball Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. és a 12.
§ (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
I-168/2008-09.
Az FB Bernáth Csabát a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés
B/a. pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-169/2008-09.
Az FB Bűcs Zsoltot a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés
a) pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti.
I-170/2008-09.
Az FB Kabát Pétert az Újpest FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/b. pontja alapján
2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-171/2008-09.
Az FB Pomper Tibort a REAC Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. és B/b.
pontja alapján 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-172/2008-09.
Az FB Maróti Bélát a Honvéd FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja alapján
1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-173/2008-09.
Az FB 2009. május 7-én hozott I-168/2008-09. számú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
II-200/2008-09.
Az FB Klement Balázst a Győri ETO FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-201/2008-09.
Az FB Klement Istvánt a Győri ETO FC Kft. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés a)
pontja alapján nevezettet írásbeli megrovásban részesíti.
II-202/2008-09.
Az FB Nagy Tamást a Bajai LSE sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés a) pontja alapján
nevezett írásbeli megrovásban részesíti.
II-203/2008-09.
Az FB Kovács Tamást a Felcsút FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-204/2008-09.
Az FB Kiprich Dánielt a Gyirmót SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja alapján 2
(kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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II-205/2008-09.
Az FB Lajer Gábort a Százhalombatta LK sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-206/2008-09.
Az FB Móra Krisztiánt a Százhalombattai LK sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-207/2008-09.
Az FB Ménesi Gábort a Makói FC sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés d) pontja alapján
nevezettet a felnőtt bajnoki mérkőzésre vonatkozóan a sportszakmai tevékenységtől 2009. május 3-ig
eltiltja.
II-208/2008-09.
Az FB Irhás Ignácot a Bőcs Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a és 12. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
II-209/2008-09.
Az FB Varga Csabát a Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés
B/a pontja alapján 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-210/2008-09.
Az FB a Százhalombattai LK sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés c) és d) és o) pontja alapján kötelezi
arra, hogy a soron következő hazai NB II-es bajnoki mérkőzésén a kötelezően előírt rendezői létszámot
10 (tíz) fővel felemelje és ezen mérkőzésen 1 (egy) szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási költségeit
viselje.
II-211/2008-09.
Az FB Rob Kornélt a Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés
B/a pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-212/2008-09.
Az FB Robertson Jordan Stevent az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1)
bekezdés B/a pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-213/2008-09.
Az FB Ködöböcz Csabát a Vecsési FC sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-214/2008-09.
Az FB Rubus Tamást a Békéscsaba 1912 Előre SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a
pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-215/2008-09.
Az FB Simon Attilát a Békéscsaba 1912 Előre SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a és
a 12. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-216/2008-09.
Az FB Illés Lászlót a Baktalórántháza VSE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-217/2008-09.
Az FB Cséke Györgyöt a Bőcs Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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II-218/2008-09.
Az FB Tóth Lászlót a Bőcs Sport Kft. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés c) pontja
alapján nevezett a kispadtól 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltja.
II-219/2008-09.
Az FB a Baktalórántháza VSE sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés a) pontja alapján írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
II-220/2008-09.
Az FB 2009. április 21-én hozott II-209/2008-09. számú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
II-221/2008-09.
Az FB Pirka Tamást a Gyirmót SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja alapján 1
(egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-222/2008-09.
Az FB Horváth Rudolfot a Gyirmót SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a és 12. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
II-223/2008-09.
Az FB Kócsi Józsefet a Kazincbarcika SC FC Kft. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés
a) pontja alapján nevezettet írásbeli megrovásban részesíti.
II-224/2008-09.
Az FB a Baktalórántháza VSE sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 220.000,- Ft azaz
Kettőszáz-húszezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 444.500,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
II-225/2008-09.
Az FB a Ceglédi VSE sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 115.000,- Ft azaz
Száztizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 228.500,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
II-226/2008-09.
Az FB a Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján
255.000,- Ft azaz Kettőszázötvenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a
sportszervezet a jelen határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló
510.600,- Ft összegű tartozását nem fizeti meg.
II-227/2008-09.
Az FB a Kozármisleny SE sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 115.000,- Ft azaz
Száztizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 231.000,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
II-228/2008-09.
Az FB a Makói FC sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 300.000,- Ft azaz
Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 599.500,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
II-229/2008-09.
Az FB a Vecsési FC sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 108.000,- Ft azaz
Száznyolcezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 216.000,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
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II-230/2008-09.
Az FB a Bajai LSE sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 108.000,- Ft azaz
Száznyolcezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 216.000,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
II-231/2008-09.
Az FB a Barcsi SC sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 108.000,- Ft azaz
Száznyolcezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 216.000,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
II-232/2008-09.
Az FB az Integrál DAC sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 108.000,- Ft azaz
Száznyolcezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 216.000,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
II-233/2008-09.
Az FB az FC Ajka sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 216.000,- Ft azaz
Kettőszáztizenhatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen
határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 432.000,- Ft összegű
tartozását nem fizeti meg.
II-234/2008-09.
Az FB a Sziget Foci Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 108.000,- Ft azaz
Száznyolcezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben 2009. május 4-ig fennálló 216.000,- Ft összegű tartozását nem
fizeti meg.
II-235/2008-09.
Az FB a Budakalászi MSE sportszervezetet az FSZ 8. § (4) bekezdés l) pontja alapján az amatőr
versenyrendszerű 2008-2009. évi II. osztályú férfi U-15 és U-13 korosztályú nagypályás bajnokságban résztvevő
csapatait a bajnokságból 2009. június 30-ig k i z á r j a.
A kizárt csapat bajnoki eredményeinek nyilvántartását a Versenyszabályzat (VSZ) 66. § (4) és (5) bekezdésében
előírtak szerint kell végrehajtani. Az FB elrendeli továbbá, hogy a bajnokságból kizárt Budakalászi MSE
sportszervezet U-15 és U-13 korosztályú csapatai a 2009-2010. bajnoki évtől kezdődően csak kettő osztállyal
alacsonyabb bajnokságba nyújthatják be nevezésüket, amennyiben a versenyrendszer ezt lehetővé teszi.
II-236/2008-09.
Az FB Olasz Dénest a Kazincbarcika SC FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a és
12. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen
való részvételtől eltiltja.
II-237/2008-09.
Az FB Homonyik Gábrielt az Integrál DAC sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-238/2008-09.
Az FB Délczeg Gergelyt a ZTE FC Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a és 12. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
II-240/2008-09.
Az FB 2009. május 5-én hozott II-222/2008-09. számú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
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II-241/2008-09.
Az FB a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés c) és d) pontja alapján a
soron következő 2 (kettő) hazai NB II-es bajnoki mérkőzésén a rendezői létszámot 10-10 (tíz-tíz) fővel
emelje fel és ezen mérkőzéseken szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási költségeiket viselje.
III-31/2008-09.
Az FB Augusztini Gábort a Hegyvidék SE sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8. § (3) bekezdés c)
pontja alapján a kispadtól 2 (kettő) soron következő női NB II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
III-32/2008-09.
Az FB Petike Jánost az Univerzum NFC sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8. § (3) bekezdés a) pontja
alapján írásbeli megrovásban részesíti.
III-33/2008-09.
Az FB Szabó Ivettet a Kölyök SC Nyíregyháza sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a
pontja alapján 1 (egy) soron következő női felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-34/2008-09.
Az FB Suga Viktóriát a Kölyök SC Nyíregyháza sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a
pontja alapján 2 (kettő) soron következő női felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-35/2008-09.
Az FB Kantár Lottit a Nyíregyháza SFC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 2 (kettő) soron következő női felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-36/2008-09.
Az FB Kósa Jánost a Nyíregyháza SFC Kft. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8. § (3) bekezdés a)
pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban részesíti.
IV-98/2008-09.
Az Bánfalvi Balázst a Cső-Montage BFK sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-99/2008-09.
A FB Rubeola FC sportszervezetet az FSZ 8. § (4) bekezdés d) pontja alapján arra kötelezi, hogy a soron
következő 2 (kettő) idegenbeli NB I-es futsal bajnoki mérkőzésén 1-1 (egy-egy) szövetségi ellenőrt
fogadjon és eljárási költségeit viselje.
IV-100/2008-09.
Az FB Papp Kristófot a Fáklya SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1
(egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-101/2008-09.
Az FB Molnár Istvánt a DEAC Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-102/2008-09.
Az FB 2009. április 21-én hozott IV-99/2008-09. számú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
IV-103/2008-09.
Az FB Simonyi Gábort az Euro Global Financing Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés
B/a pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-104/2008-09.
Az FB Soós Ferencet az Aramis SE sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés c) pontja
alapján a kispadtól 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
IV-105/2008-09.
Az FB Pierog Józsefet az 1988. Déli Dupont FC Sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés c)
pontja alapján a kispadtól 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
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V-96/2008-09.
Az FB Nagy Lajost a BFC Siófok Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja alapján
1 (egy) soron következő MK országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V-97/2008-09.
A FB a Győri ETO FC Kft. sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) e) és o) pontja alapján 100.000 Ft, azaz Százezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá kötelezi a sportszervezetet a soron következő hazai
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzés nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére.
A mérkőzés nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére vonatkozó rendelkezés
végrehajtását az FB 2009. május 30. napjáig felfüggeszti.
V-98/2008-09.
Az FB Fejes Jánost a férfi U-16 korosztályú magyar válogatott labdarúgót az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a.
pontja alapján 1 (egy) soron következő férfi U-16 korosztályú barátságos nemzetközi válogatott
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V-99/2008-09.
A FB az FSZ 8. § (4) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján az Alföld VrB 2008-2009. évi Területi (NB III-as)
amatőr válogatottak országos tornáján résztvevő csapatának összeredményéből egyszeri alkalommal 1 (egy)
büntetőpont levonását rendeli el.
A FB az FSZ 8. § (4) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján a Mátra VrB 2008-20089. évi Területi (NB III-as
amatőr válogatottak országos tornáján résztvevő csapatának összeredményéből egyszeri alkalommal 4 (négy)
büntetőpont levonását rendeli el.
V-100/2008-09.
Az FB 2009. április 28-án hozott V-97/2008-09. számú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
V-101/2008-09.
Az FB Lantos Leventét a PMFC Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő Liga Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
Az FB az FSZ 8.§ (4) bekezdés q. pontjában, valamint a szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend 4. pontjában
foglaltak alapján az alábbi sportszervezeteket pénzbüntetés megfizetésére kötelezi:
VI-72/2008-09.
VI-73/2008-09.
VI-74/2008-09.
VI-75/2008-09.
VI-76/2008-09.
VI-77/2008-09.
VI-78/2008-09.
VI-79/2008-09.
VI-80/2008-09.
VI-81/2008-09.
VI-82/2008-09.
VI-83/2008-09.

Nyíregyháza SFC Kft.
Győri ETO FC Kft.
Felcsút FC Kft.
Százhalombattai LK
Bőcs Sport Kft.
REAC Sport Kft.
REAC Sport Kft.
Felcsút FC Kft.
ZTE FC Zrt.
BKV Előre SC
Nyíregyháza SFC Kft.
Győri ETO FC Kft.

36.000.- Ft
36.000.- Ft
15.000.- Ft
17.500.- Ft
17.500.- Ft
30.000.- Ft
42.000.- Ft
12.500.- Ft
12.500.- Ft
15.000.- Ft
42.000.- Ft
12.500.- Ft
Dr. Retteghy István sk.
A Fegyelmi Bizottság elnöke

Versenybizottság határozatai:
91/2009.

Nem járul hozzá, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezete a 2009. május 1-én (
péntek ) 19.00 órára kisorsolt Nyíregyháza Spartacus FC Kft. – Paksi FC Kft. Soproni Liga NB I.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítsa.
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92/2009.

Nem járul hozzá, hogy az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezete a 2009. június 13-án ( szombat )
18.00 órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. – Vecsési FC NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítsa.

93/2009.

A 2009. május 10-én ( vasárnap ) 17.30 órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. – FTC Labdarúgó
Zrt. NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzés kisorsolt mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési
időpontja: Csepel SC Stadion ( 1212 Budapest, Béke tér 1. ) 2009. május 10. ( vasárnap )
17.30 óra

94/2009.

A 2009. május 30-án ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre SE – Tököl KSK
NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés
kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2009. május 30. (
szombat ) 19.00 óra

95/2009.

Tudomásul veszi, hogy a Budakalászi MSE sportszervezete a II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és
U-13 korosztályú bajnokság Közép ”B” csoportjában szereplő csapatait visszalépteti és egyben
az MLSZ Versenyszabályzat 66.§ (2) pontja alapján a kérelmet az MLSZ Fegyelmi Bizottsága
elé utalja.

96/2009.

A 2009. május 16-án ( szombat ) 15.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – MTK Budapest Zrt.
Soproni Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2009. május 17. (
vasárnap ) 17.30 óra

97/2009.

A 2009. május 17-én ( vasárnap ) 17.30 órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. – Kazincbarcikai SC
FC Kft. NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2009. május 16. (
szombat ) 15.00 óra

98/2009.

A 2009. május 13-án ( szerda ) 20.45 órára kisorsolt PMFC Sport Kft. – Fehérvár FC Kft. Liga
Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2009. május
13. ( szerda ) 18.00 óra

99/2009.

A 2009. május 16-án ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre SE – Makó FC
NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés
kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2009. május 16. (
szombat ) 19.00 óra
A 2009. május 16-án ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Felcsút FC Kft. – Kaposvölgye VSC NB
II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2009. május 16. (
szombat ) 16.30 óra

100/2009.

101/2009.

Nem járul hozzá, hogy a Szombathelyi Haladás Kft. sportszervezete a 2009. május 16-án (
szombat ) 19.00 órára kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. – Diósgyőr FC Kft. Soproni Liga NB
I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítsa.

102/2009.

A 2009. május 23-án ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Baktalórántháza VSE – FTC Labdarúgó
Zrt. NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2009. május
23. ( szombat ) 16.00 óra

F-86/2008-09.
A Versenybizottság a 2009. április 27-re kiírt Gödöllői SK – Dupont-Fortuna FC férfi futsal NB I-es bajnoki
mérkőzés lemondását a vendégcsapat részéről tudomásul vette, ezért a mérkőzés 3 pontját 5-0
gólkülönbséggel a vétlen Gödöllői SK javára igazolja.
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F-87/2008-09.
Az MLSZ Versenybizottsága 2009. április 27-én megtartotta a futsal U21
döntő mérkőzéseinek ill. a 3. helyért lejátszásra kerülő mérkőzések sorsolását.
A 3. helyért – 1. mérkőzés:
Üllő FC-Cső-Montage
–
MVFC-Berettyóújfalu
A 3. helyért – 2. mérkőzés:
MVFC-Berettyóújfalu
–
Üllő FC-Cső-Montage
Döntő – 1. mérkőzés:
Colorspectrum Aramis
–
Gödöllői SK
Döntő – 2. mérkőzés:
Gödöllői SK
–
Colorspectrum Aramis
F-88/2008-09.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2009. május 11-re kiírt Gyöngyösi
Futsal & BSK - Fortuna-Dupont FC futsal NB II-es bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja:
2009. május 12. (kedd) 20:00 óra
Gyöngyös, Városi Sportcsarnok
A mérkőzés helyszíne:
F-89/2008-09.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2009. május 9-re kiírt Vesta-Cityline Univerzum női I. osztályú futsal bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja:
2009. május 15. (péntek) 19:30 óra
A mérkőzés helyszíne:
Budapest, Fáy u., Vasas Sportcsarnok
F-90/2008-09.
Az futsal NB I osztályozó mérkőzés:
Hírös FC - DEAC
Időpontja:
2009. május 18. (hétfő) 20:30 óra
Helyszíne:
Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok
DEAC – Hírös FC
Időpontja:
2009. május 21. (csütörtök) 20:30 óra
Helyszíne:
Debrecen, Debreceni Agráregyetem tornaterme
F-91/2008-09.
Női I. osztályú futsal bajnokság, döntő mérkőzés:
Univerzum – Vesta Cityline K és 3S
Időpontja:
2009. május 20. (szerda) 18:50 óra
Helyszíne:
Budapest, Pestszentimrei Sportkastély
N-55/2008-09.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2009.március 15.-re kiírt Dorogi SE –
Taksony SE női NB.II-es mérkőzés pályaválasztói jogának a felcseréléséhez.
N-56/2008-09
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2009. március 28.-ra kiírt és elhalasztott
Belvárosi NLC – Viktória FC női NB I-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2009. március 29. (vasárnap) 14:00
N-57/2008-09.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2009. április 12.-re kiírt és elhalasztott 1.
FC Femina – Viktória FC női NB I-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2009. április 19. (vasárnap) 14:00
N-58/2008-09.
A Versenybizottság a 2009. április 12-re kiírt Győri ETO FC Kft. – Pécsi Vasutas SK női NB I-es mérkőzést
elhalasztja és egyben a mérkőzés lejátszást az alábbi időpontra tűzi ki:
A mérkőzés új időpontja:
2009. április 19. (vasárnap) 13:00 óra
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N-59/2008-09.
A 2009. április 12-re kiírt, Győri ETO FC Kft. – Pécsi Vasutas SK női NB I-es mérkőzés új időpontja:
május 1. (péntek) 17:00 óra

2009.

N-60/2008-09.
A VB az MLSZ Versenyszabályzata (VSZ) 5.§.(2) bekezdése alapján a mérkőzések elmaradásában megállapítja
a Soproni FAC vétkességét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Győri ETO, a Viktória FC és a MITE csapatai javára igazolja.
N-61/2008-09.
A VB az MLSZ Versenyszabályzata 52.§.(2) bekezdése alapján a mérkőzések elmaradásában megállapította
a.Hegyvidék SE vétkességét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Hidegkút SE, az 1. FC Femina és az MTK Hungária FC csapatai javára igazolja.
N-62/2008-09.
A VB az MLSZ Versenyszabályzata (VSZ) 5.§.(2) bekezdése alapján a mérkőzések elmaradásában megállapítja
a Gyulai Amazonok vétkességét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a
vétlen Nyíregyházi KSC és a HOLCIM SC csapatai javára igazolja.
N-63/2008-09.
A VB az MLSZ Versenyszabályzata (VSZ) 5.§.(2) bekezdése alapján a mérkőzések elmaradásában megállapítja
a Fészek Csempebolt vétkességét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a
vétlen Taksony SE, a Gizella Veszprém SE és a Győri Dózsa csapatai javára igazolja.
N-64/2008-09.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2009. március 31.-ra kiírt és elhalasztott
Viktória FC - Belvárosi NLC női U 17-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2009. május 30. (szombat) 13:30
N-65/2008-09.
A VB az MLSZ Versenyszabályzata (VSZ) 52.§.(2) bekezdése alapján a mérkőzések elmaradásában megállapítja
a Győri Dózsa vétkességét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
MTK Hungária FC csapata javára igazolja.
N-66/2008-09.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2009. június 07.-re kiírt Belvárosi NLC
– Pécsi VSK női NB I - s mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
2009. június 06. (szombat) 13:00
A mérkőzés új időpontja:
A mérkőzés helyszíne:
Bp.IX. Üllői út FTC Stadion
N-67/200809.
A VB az MLSZ Versenyszabályzata (VSZ) 52.§.(2) bekezdése alapján a mérkőzések elmaradásában megállapítja
a 1.FC Femina vétkességét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Bonyhád Völgység SE csapata javára igazolja.
N-68/2008-09.
A Völgységi Női Sportegyesület sportszervezete az NB II. osztályú Női Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
Nyugati csoportjában szereplő csapatát visszalépteti és egyben az MLSZ Versenyszabályzat 66.§ (2) pontja
alapján a kérelmet az MLSZ Fegyelmi Bizottsága elé utalja.
N-69/2008-09.
A Versenybizottság megállapítja, hogy Fogl Katalin (1983.11.07. nyilv. szám: 163750), az Újpesti TE csapatában
a fent jelölt mérkőzéseken nevezve lett, ami a Versenyszabályzat 60.§ (2.) k. pontja alapján jogosulatlan játéknak
minősül, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 pontot, 3-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára igazolja és az
ügyet átteszi az MLSZ Fegyelmi Bizottságához, fegyelmi eljárás lefolytatása végett.
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N-70/2008-09.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2009. június 7.-re kiírt Belvárosi NLC –
PVSK női NB I-es mérkőzés korábbi időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2009. június 06. (szombat) 13:00
Kovács László sk.
A Versenybizottság elnöke
Közlemények:
A Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség 2009. április 24-től új helyre költözött:
Új címük: 4025 Debrecen, Piac u. 71.
A szövetség telefonszámai, e-mail címe, weboldal címe nem változott.
Elbert Gábor
főtitkár
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1. számú melléklet:
A „Magyar Labdarúgásért Érdemérem kitüntetés”
ARANY fokozatát adományozta:
- Forgács József úrnak a REAC Sportszolgáltató Kft tulajdonosának,
- Kovács Ferenc úrnak volt játékosnak, edzőnek,
- Pauker Kálmán úrnak az MLSZ Felügyelő Bizottság tagjának,
- Raduly József úrnak,
- Szőcs János úrnak a ZTE volt edzőjének, volt szövetségi kapitánynak,
- Tarsoly Csaba úrnak a Győri ETO FC Kft tulajdonosának,
- Várhidi Pál úrnak.
EZÜST fokozatát adományozta:
- Dárdai Pál úrnak a Dombóvár edzőjének,
- Illés János úrnak a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft ügyvezetőjének,
- Jakab Béla úrnak,
- Kurják Ferenc úrnak a Kaposvölgye VSC ügyvezetőjének.
BRONZ fokozatát adományozta:
- Boczkó Gyula úrnak a Veszprém Megyei LSZ gazdasági alelnök elnökségi tagjának,
- Gerencsér Tibor úrnak a Vas Megyei LSZ főtitkárának.
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2sz. melléklet:
1.számú módosítás 1.§ (4) új szövege:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(4) A Magyar Labdarúgó Szövetség tevékenységérıl éves közhasznúsági jelentés készít,
amely jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot
kérhet.
2.számú módosítás 2.§ (1) új szövege:
2.§
(1)

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ székhelye: 1112 Budapest, Kánai út
314/154/A hrsz.)

3.számú módosítás 3.§ (1-9) új szövege:
3.§
(1)

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (továbbiakban:
FIFA) és
az Európai Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: UEFA) tagja. Ismeri,
elfogadja és betartja e szervezetek alapszabályát, szabályzatait és döntéseit.(5. számú
melléklet)

(2)

Az MLSZ gondoskodik arról, hogy tagjai, szervezeti egységei, tagozatai, szervei
(testületei), valamint tisztségviselıi, alkalmazottai és megbízottai megismerjék és
betartsák a (1) bekezdésben foglalt szabályokat. A tagok a (1) bekezdésben megjelölt
szabályzatokat ismerik, azt szavazatukkal elfogadták, ami mellékletként az Alapszabály
részét képezi.

(3)

Az MLSZ tagjai, a tag labdarúgói és hivatalos személyei, az MLSZ szervezeti egységei,
tagozatai, szervei (testületei), valamint hivatalos személyei tevékenységük során
kötelesek a (1) bekezdésben foglalt szabályokat, valamint az MLSZ Alapszabályát és más
Szabályzatait (Etikai Normáit) mindenkor betartani. A tag a nevezés benyújtásával
nyilatkozik azok ismeretérıl.
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(4)

A (3) bekezdésben foglaltak elismerik a svájci, Lausannban székelı Sportbíróság (CAS)
törvénykezését. (5. számú melléklet)

(5)

UEFA által szervezett nemzetközi klubversenyen való részvételkor (a nevezés
benyújtásakor) a résztvevı az (2) és (4) bekezdésben foglaltakat írásban igazolja.

(6)

Az MLSZ elfogadja a Nemzetközi Szabályalkotó Testület (a továbbiakban: IFAB) által
megállapított játékszabályokat és gondoskodik, hogy azt tagjai is megismerjék, az
Elnökség szabályalkotó tevékenysége során gondoskodik azok betartásáról.

(7)

A Magyar Labdarúgó Szövetség mindenkor biztosítja legfıbb szerve (Közgyőlés),
valamint ügyintézı és képviseleti szerve (Elnökség) demokratikus mőködését, amely
szabályokat az Alapszabály VII. fejezete tartalmazza.

(8)

Az MLSZ és tagjai részt vesznek a FIFA és az UEFA által szervezett nemzetközi
versenyeken. Az MLSZ tagjai az UEFA klublicenc rendszer elıírásai szerint vesznek részt
az UEFA által szervezett nemzetközi klubversenyeken. Az MLSZ biztosítja, hogy az UEFA
vagy az MLSZ által szervezett versenyekhez elıírt klublicenc kétszintő eljárás során
kerül elbírálásra.

(9)

Az MLSZ biztosítja, hogy természetes vagy jogi személy közvetlenül vagy közvetve egy
idıben kizárólag egy tag felett gyakorolhat ellenırzést, illetve befolyást.

4.számú módosítás 5.§ új szövege:
5.§
A Magyar Labdarúgó Szövetség célja a fair-play szellemő labdarúgó sport általános irányítása,
szervezése, fejlesztése és népszerősítése vallási, faji és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben,
minden korosztályban és bajnoki osztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elısegítése,
melyeket a IV. fejezetben megjelölt feladatok megvalósításával kíván elérni. A Magyar Labdarúgó
Szövetségnek a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Magyar Labdarúgó
Szövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti.

5.számú módosítás 12.§ p) új szövege:
12. §
A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG KÖZPONTI FELADATAI
p) a labdarúgás versenyrendszerével kapcsolatos vagyoni értékő jogok hasznosítása, az
ezzel kapcsolatos szerzıdések megkötése a 2004. évi I.tv. 36.§ és 37.§-a alapján.
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A Szövetség ezt a jogát az Elnökség útján gyakorolja.
6.számú módosítás 12.§ zs),a/1),b/1) új szövege:

12. §
A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG KÖZPONTI FELADATAI
zs) Támogatást nyújt a labdarúgással kapcsolatos sportcélú beruházások és fejlesztések
megvalósításához közvetlenül vagy közvetve
a/1) Minden megtesz annak érdekében, hogy a labdarúgás sportbeli értékei mindenkor
megelızzék annak üzleti érdekeit
b/1) Mindent megtesz annak megakadályozására, hogy a labdarúgó mérkızések
eredményét szabályzatba, jogszabályba vagy etikai normába ütközı módon
befolyásolják

7.számú módosítás 14/A ö új szövege:
14./A ö
8.számú módosítás 16.§ (2) új szövege:

16. §
(2)

A tag kötelezettsége:

a) a 2004. évi I. tv-ben meghatározott vitás ügyekben a Sport Állandó Választott
Bíróságához fordulhat keresettel (6.sz. melléklet)

9.számú módosítás 17.§ új szövege:
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17. §
A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZERVEI
A Magyar Labdarúgó Szövetség szervei:
a) Küldöttközgyőlés
- Mandátumvizsgáló Bizottság
- Szavazatszámláló Bizottság
b) Felügyelı Bizottság
c) Elnökség
d) Állandó Bizottságok
- Amatır Bizottság
- Biztonsági Bizottság
- Edzıbizottság
- Etikai és Fair Play Bizottság;
- Elsı fokú Licencadó Testület
- Fegyelmi Bizottság
- Fellebbviteli Bizottság
- Fellebbviteli Licencadó Testület
- Futsal Bizottság
- Igazolási és Átigazolási Bizottság;
- Játékos ügynök Licenc Bizottság
- Játékvezetı Bizottság
- Jogi Bizottság
- Kisebbségi Bizottság
- NB I-es Sportszervezetek Bizottsága (férfi felnıtt nagypálya)
- NB II-es Sportszervezetek Bizottsága (férfi felnıtt nagypálya)
- Nıi Bizottság
- Orvosi Bizottság
- Versenybizottság.
Ezen bizottságok felelıssége és funkciója az MLSZ szabályzataiban, SZMSZ-ében került
meghatározásra. A bizottságok határozathozatali jogköre független.
e) Testületek
- Szervezeti egységek elnökeinek kollégiuma /SZEK/
- Tanácsadó Testület
10.számú módosítás 21.§ (1) új szövege:
21. §
A KÖZGYŐLÉS TISZTSÉGVISELİI ÉS BIZOTTSÁGAI
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(1)

A Közgyőlés levezetı elnöke a Magyar Labdarúgó szövetség elnöke, aki ezen jogát
átadhatja az általa jelölt személynek, akit a Közgyőlés megválaszt.

11.számú módosítás 23.§ (1) a) új szövege:
23. §
A KÖZGYŐLÉS HATÁSKÖRE
(1)

A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a szakszövetség munkaszervezetei (szervezeti egységei, tagozatai) jogi személlyé
nyilvánítása;

12.számú módosítás 27.§ f) új szövege:
27. §
AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE

f)

minden, a Magyar Labdarúgó Szövetség mőködésével, a labdarúgás szervezésével és
irányításával kapcsolatos szabályzat elfogadása és módosítása, illetve azok FIFA és/vagy
UEFA általi elfogadtatása.

13.számú módosítás 27. § a/1 új szövege:
27. §
AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE

a/1) a 2004. évi I. tv. 36.§ és 37.§ alapján a vagyoni értékő jogok részben vagy egészben történı
elvonása, szabályzat alkotása;
14.számú módosítás 27.§ (4) szövege áthelyezése:
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27. §
AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE
(4)

A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot kérhet.

INDOKOLÁS
A bekezdés átkerül az 1.§ (Általános Rendelkezések) (4) bekezdésébe.

15.számú módosítás 30.§ (2) új szövege:
30. §
AZ ELNÖKSÉG MŐKÖDÉSE
(2)

Az Elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyérıl, idıpontjáról és a megtárgyalandó
kérdésekrıl – az elıterjesztések megküldésével – legalább nyolc nappal korábban értesíteni
kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgıs esetekben az elnök
rövidebb határidıt is megállapíthat.

16.számú módosítás 39. § (1) új szövege:
X.
BIZOTTSÁGOK, JOGI TESTÜLETEK
39. §
(1) A bizottságok adott szakterületen szövetségi feladatokat látnak el. A bizottságok, testületek
elnökeit és tagjait – kivéve a Felügyelı Bizottság és a 25.§ (9) bekezdésében meghatározottat
– az Elnökség öt éves idıtartamra nevezi ki, kivéve az ad-hoc bizottságot, amelynek
mandátuma az adott feladat végrehajtásáig, de legkésıbb a soron következı rendes közgyőlés
idıpontjáig tart.
17.számú módosítás 46.§ b) új szövege:
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A SZÖVETSÉG VERSENYEI
46. §

b) kupák (Magyar Kupa, Szuper Kupa, Liga Kupa, továbbá a tagozat, és a szervezeti
egységek által kiírt kupák);
18.számú módosítási javaslat:
47. §
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

(7)

Amennyiben a Magyar Labdarúgó Szövetség számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi
eredménye egymást követı két évben negatív, és a kötelezettségei ötven százalékkal
meghaladják a számviteli jogszabályok szerinti saját vagyonának összegét, az ügyész
keresetére a bíróság hat hónapra felfüggesztheti a Magyar Labdarúgó Szövetség
Elnökségének és fıtitkárának tevékenységét és a Szövetség élére felügyelı biztost rendelhet
ki. A felügyelı biztos javaslatot dolgoz ki a veszteség, illetve a tartozás megszüntetésére. Ha ez
nem lehetséges a felügyelı biztos javaslatot tesz az ügyésznek a feloszlatás
kezdeményezésére.

19.számú módosítás 3.sz. melléklet új szövege:

SZERVEZETI EGYSÉGEK, TAGOZAT
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Budapesti Labdarúgó Szövetség
Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség
Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség
Békés Megyei Labdarúgó Szövetség
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség
Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség
Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség
Gyır-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség
Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség
Heves Megyei Labdarúgó Szövetség
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség
Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség
Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség
Pest Megyei Labdarúgó Szövetség
Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség
Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség
Vas Megyei Labdarúgó Szövetség
Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség
Zala Megyei Labdarúgó Szövetség
TAGOZAT
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség

20.számú módosítás 6.sz. melléklet új szövege:
6. számú. melléklet

Nemzeti (magyar) vitás ügyek
(1)

A tag vállalja, hogy a 2004. évi I. tv. által meghatározott esetekben a Sport
Választott Bíróságához fordul.

Állandó

Nemzetközi vitás ügyek
(1)

A tag vállalja, hogy a FIFA, UEFA Alapszabályában meghatározottakon kívüli egyéb
esetekben, az ott foglaltak szerint, a Választott Bírósági utat veszi igénybe.
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