Budapest, 2009. június 30.
Iktatószám:
/2009
13. szám
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai
103/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Gazdasági Igazgató úr 2009 májusi kontrolling beszámolóját – a szóbeli
kiegészítésekkel – elfogadta.
104/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Edzőcentrum Kft. mérlegét és egyszerűsített eredmény kimutatását 2008.
december 31-i fordulónappal 2.723.970 eFt mérleg főösszeggel és -1234 eFt eredménnyel
tudomásul vette.
105/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége OLLÉ Kft. mérlegét és egyszerűsített eredmény kimutatását 2008.
december 31-i fordulónappal 177.728 eFt mérleg főösszeggel és +66.360 eFt vállalkozási
tevékenységből származó eredménnyel, valamint -7.831 eFt közhasznú tevékenységből
származó eredménnyel tudomásul vette.
106/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Edzőcentrum Kft és a Gropius Zrt. közötti
– generál kivitelezés - végelszámolással kapcsolatos tájékoztatását tudomásul vette.
107/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ részére a férfi nagypályás U 19 és az U 17 I. osztályú
bajnokságban résztvevő sportszervezetek vagyonértékű jogai közül a TV közvetítési jogokat a
2009-2010. bajnoki évtől kezdődően 3 bajnoki évre elvonja.
108/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Futsal EB 2010 megrendezésének helyzetéről szóló tájékoztatót
elfogadta
109/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a MLSZ Bizottságai 2009. I. félévi tevékenységeiről szóló tájékoztatót szóbeli kiegészítésekkel- elfogadta
110/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Női Bizottság elnökének Szulyák Tibor urat tagjainak Bajzik
József, Barczi Csaba, Dombó János, Horváth Antal, Szolnoki Pál urakat kinevezte.

111/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Grassroots Munkabizottság (Ad-hoc) elnökének Őze Tíbor urat,
tagjainak: Kovács Szilveszter (Gyermek labdarúgás), Dékán Tamás (Egyetemi futball), Király
Gábor (Futsal) urakat és Petrika Ibolya (Öregfiúk futball 60 éven felül), Gyürk Fanni (Női
labdarúgás) úrhölgyeket kinevezte.
112/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Kisebbségi Bizottság tagjainak Gulyás György (Román
Kisebbségi Önkormányzat), Koch Emil (Német Kisebbségi Önkormányzat), Preksen László,
Rostás László, (Cigány Kisebbségi Önkormányzat),
Szabó Zoltán (Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat) urakat kinevezte
113/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Ad-hoc NB II-es sportegyesületek bizottságának elnökét, Bíró Péter
urat, és bizottsági tagját Berki Krisztián urat visszahívta.
114/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége kinevezte az NB II Sportszervezetek Ad-hoc Bizottság elnökének Kutasi
Róbert urat, és egyben felkéri, hogy a következő elnökségi ülésre terjessze az elnökség elé az
NB II-es Sportszervezetek Bizottságának megalakítására vonatkozó személyi javaslatát.
115/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Felnőttképzési Intézet 2009. I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
elfogadta
116/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Elnökség 2009. II. félévi munkaterv és ülésrendjét elfogadta.
117/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Liga Kupa 2009-2010. versenykiírását elfogadta.
118/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a
Szombathelyi Haladás Stadion pályáját és nézőterét elválasztó
kerítésrács felső részének elbontására vonatkozó Szombathelyi Haladás Kft. kérelmét
elfogadta.
119/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fegyelmi Szabályzat pontosítását a 91. § és a 92. §-ában elfogadta. (1
számú melléklet)
120/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Dr. Rákóczy István felterjesztését az
NB III 2008-2009 évi bajnoki
rendszerének versenykiírás módosítását az elnökség nem fogadta el.
121/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette, hogy a Soproni Liga 2009-2010. évi versenykiírásának
megfelelően a Klublicenccel nem rendelkező Gyirmót SE. helyett, a Lombard FC Kft. (Pápa)
sportszervezet nevezett be a 2009-2010. évi Soproni Liga NB I. férfi felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokságba.
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122/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége utasította a MLSZ Versenybizottságát, hogy az NB II. feltöltését az NB III.
bajnokságok 2. helyezettjeinek megkérdezésével (elért eredményeik % rangsora alapján) hajtsa
végre, páratlan számú sportszervezet benevezése esetén, páros számúra. Például 29-ről 30ra, vagy 31-ről 32-re maximum 1 csapattal. A két csoport lehet 2X15 is.
123/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége engedélyezi, hogy az Soproni Liga NB I. férfi felnőtt nagypályás
bajnokságban résztvevő sportszervezetek azon tartalék csapatai amelyek az NB II. férfi felnőtt
bajnokságban szerepelnek, a sportvállalkozásnak a cégbíróságon bejegyzett telephelyén is
megrendezhetik a mérkőzéseiket. A mérkőzés állandó helyszínét a MLSZ-nek az NB II.
bajnokság nevezési lapján kell bejelenteni, csatolva a cégbírósági bejegyzést a telephely
bejelentéséről. A 2009-2010 évi bajnokság tekintetében a bejelentési határidő: 2009. július 15.
124/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Grassroots Futball Filozófiáját, valamint az MLSZ Grassroots
Futball tervét – a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta.
125/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2009-2010. bajnoki évre korábban elfogadott Nyilvántartási és
Átigazolási Szabályzat „Szolidaritási mechanizmus amatőr labdarúgók átigazolása esetén”
című fejezetét (2. számú melléklet) hatályában visszavonta, egyben hatályában visszahelyezte
a 2008-2009. évi korábbi Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatban „Utánpótlás képzési
kártalanítás”, illetve „Szolidaritási mechanizmus” címek alatt szabályozott fejezeteket. (2-es, 3as számú mellékletek)
126/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta Elbert Gábor főtitkár - közös megegyezéssel való – szerződés
bontását 2009. június 30.-cal.
127/2009. számú határozat
MLSZ Elnöksége Kovács István úrnak MLSZ Szövetségi Hivatal adminisztrációs vezetőjének
hatáskörét 2009. június 25.-i hatállyal bővítette. Konkrét plusz feladata és hatásköre az MLSZ
Alapszabály 43. §. a Főtitkári címszó alatt rögzítettek kivéve a 43.§ (3) bekezdés feladat és
hatáskörben –
h) a munkaviszonyban álló dolgozók felett – kivéve a 27.§ (3) bekezdés p/
pontjában foglaltakat – gyakorolja a munkáltatói jogokat;
i) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Magyar Labdarúgó Szövetség
tevékenységéről;
valamint a 43. §. (5) bekezdésben foglaltak

(5)A főtitkár az MLSZ gazdálkodásáért az Elnökségnek tartozik felelősséggel.
128/2009. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a TV-s szerződések helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
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1. számú melléklet
Jelenleg hatályos szöveg:
A JÁTÉKVEZETŐVEL SZEMBEN ELKÖVETETT SPORTSZERŰTLENSÉG, TETTLEGESSÉG
91.§
Annak a játékosnak a büntetése, aki játékvezető - ideértve a játékvezető segítőjét is - téves, vagy
tévesnek vélt döntése, ítélete ellen szóval vagy mozdulattal sértő módon tiltakozik, működésére
folyamatosan negatív kijelentéseket tesz:
a.) eltiltás kettő - hat mérkőzéstől;
b.) játéktól eltiltás kettő héttől - hat hétig
(2) Ha a játékos a játékvezető személyére durván sértő kifejezést használ, vagy ilyen jellegű
mozdulatot tesz, az /1/ bekezdésben meghatározott fegyelmi vétség súlyosabb büntetése:
a.) eltiltás három - nyolc mérkőzéstől;
b.) játéktól eltiltás három héttől - nyolc hétig.
3) Ha a játékos a játékvezetőt leköpi, egyéb módon tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz,
fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése:
A./ Kísérlet esetén:
a.) eltiltás öt - tíz mérkőzésig;
b.) játéktól eltiltás öt héttől - három hónapig,
B./ Ha sérülést nem okozott:
a.) eltiltás hat mérkőzéstől - tizenkét mérkőzésig;
b.) játéktól eltiltás hat héttől - három hónapig,
C./ Ha könnyű sérülést okozott:
a.) eltiltás nyolc mérkőzéstől - tizennégy mérkőzésig;
b.) játéktól eltiltás nyolc héttől - hat hónapig.
D./ Ha súlyos sérülést okozott:
a játéktól eltiltás hat hónaptól - két évig,
E./ Ha maradandó sérülést okozott:
a játéktól eltiltás tíz hónaptól két évig terjedhet.
F./ Ha halálos sérülést okozott:
a.) a játéktól eltiltás két évtől - öt évig terjedhet.

Módosított szöveg:
A JÁTÉKVEZETŐVEL SZEMBEN ELKÖVETETT SPORTSZERŰTLENSÉG, TETTLEGESSÉG
91.§
Annak a játékosnak a büntetése, aki játékvezető - ideértve a játékvezető segítőjét is - téves, vagy
tévesnek vélt döntése, ítélete ellen szóval vagy mozdulattal sértő módon tiltakozik, működésére
folyamatosan negatív kijelentéseket tesz:
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c.) eltiltás kettő - hat mérkőzéstől;
d.) játéktól eltiltás kettő héttől - hat hétig
(2) Ha a játékos a játékvezető személyére durván sértő kifejezést használ, vagy ilyen jellegű
mozdulatot tesz, az /1/ bekezdésben meghatározott fegyelmi vétség súlyosabb büntetése:
c.) eltiltás három - nyolc mérkőzéstől;
d.) játéktól eltiltás három héttől - nyolc hétig.
3) Ha a játékos a játékvezetőt leköpi, egyéb módon tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz,
fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése:
A./ Kísérlet esetén:
c.) eltiltás öt - tizenöt mérkőzésig;
d.) játéktól eltiltás öt héttől - öt hónapig,
B./ Ha sérülést nem okozott:
c.) eltiltás hét mérkőzéstől - tizenhét mérkőzésig;
d.) játéktól eltiltás hét héttől - hat hónapig,
C./ Ha könnyű sérülést okozott:
c.) eltiltás tíz mérkőzéstől - húsz mérkőzésig;
d.) játéktól eltiltás tíz héttől – egy évig.
D./ Ha súlyos sérülést okozott:
a játéktól eltiltás egy évtől - három évig,
E./ Ha maradandó sérülést okozott:
a játéktól eltiltás két évtől - négy évig terjedhet.
F./ Ha halálos sérülést okozott:
a.) a játéktól eltiltás három évtől - öt évig terjedhet.
Jelenleg hatályos szöveg:
A JÁTÉKVEZETŐ SÉRTEGETÉSE, BÁNTALMAZÁSA
92.§
(1) Annak a sportvezetőnek, labdarúgóedzőnek, tisztségviselőnek, valamint a mérkőzés más
hivatalos közreműködőjének a büntetése, aki a játékvezető - ide értve a játékvezető segítőjét is téves vagy tévesnek vélt döntése, ítélete ellen szóval vagy mozdulattal sértő módon tiltakozik,
vagy a működésére negatív kijelentéseket tesz:
a.) írásbeli figyelmeztetés;
b.) pénzbüntetés;
c.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől (kispadtól), mérkőzésen történő
közreműködéstől egy héttől - egy hónapig.
(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt személyek valamelyike a játékvezető személyét durván sértő
kifejezéseket használ, vagy ilyen jellegű mozdulatot tesz, a büntetés:
a.) pénzbüntetés;
b.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől (kispadtól), mérkőzésen
történő részvételtől egy hónaptól - három hónapig.
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(3) Ha az (1) bekezdésben felsorolt személyek valamelyike a játékvezetőt leköpi, egyéb módon
tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése:
A./ Kísérlet esetén:
a.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől három hónaptól - hat hónapig.
B./ Ha sérülést nem okozott:
a) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől négy hónaptól - nyolc hónapig.
C./ Ha könnyű sérülést okozott:
a.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, hat hónaptól két évig.
D./ Ha súlyos sérülést okozott:
a.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől tíz hónaptól - két évig.
E./ Ha a tettleges bántalmazás maradandó sérülést okozott:
a.) a labdarúgással kapcsolatos minden sporttevékenységtől történő eltiltás, egy évtől
legfeljebb két évig terjedhet.
F./ Ha a tettleges bántalmazás halálos sérülést okozott:
a.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden sporttevékenységtől két évtől - öt évig
terjedhet.
Módosított szöveg:
A JÁTÉKVEZETŐ SÉRTEGETÉSE, BÁNTALMAZÁSA
92.§
(4) Annak a sportvezetőnek, labdarúgóedzőnek, tisztségviselőnek, valamint a mérkőzés más
hivatalos közreműködőjének a büntetése, aki a játékvezető - ide értve a játékvezető segítőjét is téves vagy tévesnek vélt döntése, ítélete ellen szóval vagy mozdulattal sértő módon tiltakozik,
vagy a működésére negatív kijelentéseket tesz:
d.) írásbeli figyelmeztetés;
e.) pénzbüntetés;
f.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől (kispadtól), mérkőzésen történő
közreműködéstől egy héttől - egy hónapig.
(5) Ha az (1) bekezdésben felsorolt személyek valamelyike a játékvezető személyét durván sértő
kifejezéseket használ, vagy ilyen jellegű mozdulatot tesz, a büntetés:
c.) pénzbüntetés;
d.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől (kispadtól), mérkőzésen
történő részvételtől egy hónaptól - három hónapig.
(6) Ha az (1) bekezdésben felsorolt személyek valamelyike a játékvezetőt leköpi, egyéb módon
tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése:
A./ Kísérlet esetén:
a.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől három hónaptól - hat hónapig.
B./ Ha sérülést nem okozott:
a) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől öt hónaptól - tíz hónapig.

6

C./ Ha könnyű sérülést okozott:
a.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, nyolc hónaptól két évig.
D./ Ha súlyos sérülést okozott:
a.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől egy évtől - három évig.
E./ Ha a tettleges bántalmazás maradandó sérülést okozott:
a.) a labdarúgással kapcsolatos minden sporttevékenységtől történő eltiltás, két évtől
legfeljebb négy évig terjedhet.
F./ Ha a tettleges bántalmazás halálos sérülést okozott:
a.) eltiltás a labdarúgással kapcsolatos minden sporttevékenységtől három évtől - öt évig
terjedhet.
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2. számú melléklet
Az MLSZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatához
1. Az utánpótlás képzési kártalanítás elve
A/

Az utánpótlás képzési kártalanítás:
Az utánpótlás képzési kártalanítás a labdarúgó 23. éves koráig fizetendő a felmerült
képzésért, ha csak nem nyilvánvaló, hogy a labdarúgó már 21. éves kora előtt befejezte
képzési időszakát. (első profi szerződését 21. életévének betöltése előtt megkötötte; vagy
minimum 20 alkalommal pályára lépett NB I-es bajnoki mérkőzésen) Ez utóbbi esetben az
utánpótlás képzési kártalanítás fizetése annak a szezonnak a végéig esedékes, amelyben a
labdarúgó eléri a 23. életévét, de a kifizetendő összeg kiszámítását az 5.éves kor és azon kor
közötti évekre alapozva kell elvégezni.

B/

Utánpótlás képzési kártalanítást fizetni kell:
Amikor első alkalommal a labdarúgó amatőr státuszból hivatásos státuszba kerül.
Ha nem lehet 5 éves koráig visszamenőleg megállapítani a labdarúgó sportszervezeteit, akkor
a negyedik és ötödik kategória nevelési költségtérítését kell számolni a hiányzó
sportszervezetek költségeire.

C/

Utánpótlás képzési kártalanítást nem kell fizetni:
Olyan átigazolás esetén, amikor amatőr státuszból amatőr illetve szerződéses amatőr
státuszba kerül a labdarúgó, vagy hivatásos státuszból amatőr státuszba (az amatőr státusz
visszaszerzése), kivéve, ha a labdarúgó (újra) hivatásos státuszba kerül 3 (három) éven
belül.
Ha egy sportszervezet egyoldalúan felmondja a labdarúgó szerződését jogos indok nélkül,
vagy egyéb szerződésszegést követ el, amit az MLSZ IÁB jogerősen megállapít.
Meg kell azonban fizetni az utánpótlás képzési kártalanítást a szerződést szegő
sportszervezet előtti nevelésben résztvevő sportszervezet(ek)nek.
2. Kalkulációs paraméterek

A/

Az utánpótlás képzési kártalanítás kiszámítása céljából a sportszervezet kategorizált az
alábbiak szerint:
1. kategória (hivatásos, csúcsszint): a FIFA 826. számú körlevele értelmében magyar
sportszervezetek nem sorolhatók e kategóriába,
2. kategória: a mindenkori férfi felnőtt nemzeti bajnokság I. osztályában szereplő
sportszervezet (vagy a vele hivatalosan szerződést kötő utánpótlás-nevelő sportszervezet)
igazolt labdarúgója,
3. kategória: a mindenkori férfi felnőtt nemzeti bajnokság II. osztályában szereplő
sportszervezet, az önálló utánpótlás-nevelő sportszervezet Nemzeti Bajnokságban résztvevő,
valamint a női felnőtt NB I. és II. osztályában szereplő sportszervezet igazolt labdarúgója,
4. kategória: a mindenkori férfi és női felnőtt területi bajnokság I. és II. osztályában, valamint
az önálló utánpótlás-nevelő területi bajnokság I. és II. osztályában szereplő sportszervezet
igazolt labdarúgója,
5. kategória: a mindenkori férfi és női felnőtt területi bajnokság III. és IV. osztályában, valamint
az önálló utánpótlás-nevelő területi bajnokság III. és IV. osztályában szereplő sportszervezet
igazolt labdarúgója.
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3. Az utánpótlás képzési kártalanítás kiszámítása és fizetése
A/

Az utánpótlás képzési kártalanítás összege: az életkornak megfelelő sportszervezeti képzési
kategóriák összegeit beszorozzuk a 5 – 21 éves kor közötti képzési évek számával. A
sportszervezeti kategóriák összege az átigazoláskor hatályban lévő összeg.

B/

Annak biztosítására, hogy a nagyon fiatal labdarúgók utánpótlás képzési kártalanítása ne
érjen el ésszerűtlenül magas szintet, a 12 – 15 éves kor közötti labdarúgó képzési,
kártalanítási költsége mindig a 4. kategória, a 5 – 11 éves kor közötti labdarúgó nevelési
költsége mindig az 5. kategória alapján kerül meghatározásra.

C/

Az utánpótlás képzési kártalanítás összegének kiszámítása az új sportszervezet felelőssége,
kötelessége. Ennek elmulasztása fegyelmi vétség, amiért a sportszervezet vezetője felel. Az
átigazoló sportszervezet legkésőbb az átigazolás időpontját követő 30 napon belül kell átutalja
az MLSZ utánpótlás képzési kártalanítási alap egyszámlájára.
Az MLSZ a képzésben résztvevő sportszervezeteket írásban értesíti a képzési kártalanítás
összegéről.
Az MLSZ írásos értesítésének kézhezvétele után az utánpótlás korú labdarúgó képzésében
résztvevő sportszervezet(ek) legkésőbb 30 napon belül az MLSZ IÁB-hez fordulhat(nak),
amennyiben a kártalanítás összege a sportszervezet megítélése szerint nem egyezik a D, E,
F pontokban meghatározottakkal.
Az utánpótlás képzési kártalanítás összegének jogerőre emelkedését követő 30 napon belül
utalja az MLSZ a képzésben résztvevő sportszervezeteknek a kártalanítás összegét.
Ha a labdarúgó az őt nevelő sportszervezettel köt hivatásos szerződést, akkor a
sportszervezet a utánpótlás képzési kártalanítás összegét a saját utánpótlásképzés
elkülönített számlájára kell utalja.

D/

A sportszervezeti kategóriák összegei:
1-es 2-es kategória: 250.000.- Ft/fő/év NB I
2-es 3-es kategória: 160.000.- Ft/fő/év NB II
3-as 4-as kategória: 100.000.- Ft/fő/év
4-es kategória
75.000,- Ft/fő/év
5-ös kategória:
50.000.- Ft/fő/év

E/

A kategória árakat minden átigazolási időszak kezdete előtt egy hónappal az MLSZ elnöksége
módosíthatja.
Az utánpótlás képzési kártalanítás szorzószáma:
Az utánpótlás képzési kártalanítás szorzószámot az alap- és kiegészítő szorzószám adja.
Az alap szorzószám értéke 4.
A kiegészítő szorzószám a labdarúgó pályafutásának eredményessége alapján kerül
megállapításra az alábbiak szerint:
FIFA, UEFA által rendezett vb, vagy Eb 1-6. helyezés esetén
0,9
A felsorolt válogatottaknak kezdő- vagy cserejátékosként tagja volt
A-válogatott
U-21 válogatott
U-19 – U-17 korosztályos válogatott
U-16 – U-13 korosztályos válogatott
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0,5
0,3
0,2
0,1

Az utánpótlás képzési kártalanítás összesített szorzószáma legfeljebb 6, amennyiben a
labdarúgó valamennyi, a fent felsorolt válogatottnak tagja volt és FIFA vagy UEFA
rendezvényen 1-6. helyezést ért el 21 éves koráig.
Nemzetközi átigazolás esetén a FIFA 2005. július 1-től hatályba lépő, a játékosok státuszáról
és átigazolásáról szóló szabályzat érvényes.

F/

4. Az utánpótlás képzési kártalanítás elvei
A/

Az utánpótlás képzési kártalanítás a labdarúgó első hivatásos szerződése után az összes
olyan sportszervezet javára fizetendő, amely hozzájárult az érintett labdarúgó képzéséhez 5 21 éves kora között.

B/

Az amatőr labdarúgó képzésében résztvevő sportszervezetek részarányosan (nem teljes év
esetén csak %-os arányban) kapnak képzési kártalanítást.

C/

A hivatásos labdarúgó második és minden további hivatásos labdarúgónak történő
átigazolásakor az átigazolás előtti sportszervezet a szabályzatban megállapítottak szerint
jogosult az átigazolási díjra.
3. számú melléklet

Szolidaritási mechanizmus
Lásd: 2.§ ( 11.)
A/

Szolidaritási hozzájárulás

Ha egy hivatásos labdarúgó igazol át szerződése idején, mindennemű kártalanítás 5%a – kivéve az utánpótlás képzési kártalanítást, amit a korábbi sportszervezet(ei)nek
fizetnek – levonásra kerül e kártalanítás teljes összegéből, és az új sportszervezet
elosztja azt szolidaritási hozzájárulásként azokhoz a sportszervezetekhez, amelyeknek
az évek során szerepük volt a szóban forgó labdarúgó képzésében. Ez a szolidaritási
hozzájárulás tükrözi az évek számát (arányosan számítva, ha kevesebb egy évnél),
amit a labdarúgó az őt nevelő sportszervezeteknél töltött az 5. születésnapja és 23.
születésnapja közötti szezonban az alábbiak szerint:
5.- 11. születésnapok közötti szezon:
12. születésnapja alatti szezon:
13. születésnapja alatti szezon:
14. születésnapja alatti szezon:
15. születésnapja alatti szezon:
16. születésnapja alatti szezon:
17. születésnapja alatti szezon:
18. születésnapja alatti szezon:
19. születésnapja alatti szezon:
20. születésnapja alatti szezon:
21. születésnapja alatti szezon:
22. születésnapja alatti szezon:
23. születésnapja alatti szezon:

0%
5% + ÁFA
5% + ÁFA
5% + ÁFA
5% + ÁFA
10% + ÁFA
10% + ÁFA
10% + ÁFA
10% + ÁFA
10% + ÁFA
10% + ÁFA
10% + ÁFA
10% + ÁFA

B/ Fizetési eljárás
ba) az új sportszervezet a fenti előírások alapján a labdarúgó nevelését végző
sportszervezet(ek)nek a szolidaritási hozzájárulást a labdarúgó átigazolási dátumát
követően 30 napon belül kell kifizesse, vagy részletfizetés esetén 30 nappal az ilyen
kifizetések dátuma után.
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bb)

az új sportszervezet felelőssége, hogy kiszámítsa a szolidaritási hozzájárulás összegét és
átutalja azt a labdarúgó játékos-pályafutás történet szerint a sportszervezet(ek)nek.
A labdarúgó segíthet az új sportszervezetnek, ha szükséges, e kötelezettség teljesítésében.

Fellebbviteli Bizottság határozata:
009/2009.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2009. június 29. 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
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága új eljárás keretében 2009. május 26. napján kelt I-185/2008-09 számú fegyelmi
eljárás alapján hozott határozatával szemben Berzi Sándor a Fehérvár FC Kft sportszervezet sportszakembere
/ügyvezetője/ képviseletében Dr Gál András Levente ügyvéd által bejelentett fellebbezést elbírálva az MLSZ
Fegyelmi Bizottság elsőfokú határozatát
h e l y b e n h a g y j a.
Dr. Kenyeres Attila sk.
Fellebbviteli Bizottság elnöke
Fegyelmi Bizottság határozatai
II-279/2008-09.
Az FB Bárkányi Arnoldot a Jászerényi SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-280/2008-09.
Az FB Sági Gábort a ZTE FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja alapján 2
(kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-281/2008-09.
Az FB Lászka Balázst a Budaörsi SC sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja alapján
2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-282/2008-09.
Az FB Pirka Tamást a Gyirmót SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. és a 12. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
II-283/2008-09.
Az FB Nagy Lászlót a Gyirmót SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja alapján,
mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-284/2008-09.
Az FB Ribi Rolandot a Gyirmót SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/b. pontja alapján 2
(kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-285/2008-09.
Az FB Szabó Csabát a Gyirmót SE sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés c) pontja
alapján a kispadtól 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésre 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-92/2008-09.
VI-93/2008-09.

Felcsút FC Kft.
Gyirmót SE

12.500.- Ft
22.500.- Ft
Dr. Retteghy István sk.
A Fegyelmi Bizottság elnöke
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Versenybizottság határozatai
129/2009.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága 2009. június 30-i ülésén versenyügyi eljárás
során – tárgyalás mellőzésével – megállapította a 2008 – 2009. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában részt vevő csapatok helyezésének végső
sorrendjét.
A bajnokság sorrendje a következő:
hely
Csapatnév
M.
Gy.
D.
V.
lőtt
kapott
pont
gól
gól
1.
FTC RT.
30
25
3
2
94
22
78
2.
DVSC FUTBALL SZERVEZŐ ZRT.
30
19
4
7
72
38
61
3.
MAKÓI FC
30
17
5
8
61
44
56
4.
BŐCS SPORT KFT.
30
15
7
8
56
34
52
5.
KBSC FC KFT.
30
14
9
7
52
47
51
6.
SZOLNOKI MÁV FC KFT.
30
13
8
9
52
42
47
7.
MTK BUDAPEST KFT.
30
12
6
12
42
45
42
8.
BKV ELŐRE SC
30
11
7
12
53
47
40
9.
DUNAKANYAR-VÁC LABDARÚGÓ KFT.
30
11
4
15
63
67
37
10. CEGLÉDI VSE
30
10
7
13
41
48
37
11. VECSÉSI FC
30
10
6
14
45
51
36
12. BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE
30
9
7
14
42
62
34
13. BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
30
8
6
16
37
63
30
14. ESMTK LABDARÚGÓ EGYLET KFT.
30
8
5
17
47
68
29
15. JÁSZBERÉNYI SE
30
7
7
16
31
56
28
16. TÖKÖL KSK
30
4
3
23
29
83
15
130/2009.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága 2009. június 30-i ülésén versenyügyi eljárás
során – tárgyalás mellőzésével – megállapította a 2008 – 2009. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoportjában részt vevő csapatok helyezésének
végső sorrendjét.
A bajnokság sorrendje a következő:
hely
Csapatnév
M.
Gy.
D.
V.
lőtt
kapott
pont
gól
gól
1.
GYIRMÓT SE
30
20
7
3
60
30
67
2.
ÚJ LOMBARD LABDARÚGÓ KFT.
30
20
6
4
65
19
66
3.
PMFC-SPORT KFT.
30
20
5
5
62
21
65
4.
SZIGET FOCI KFT.
30
15
6
9
49
35
51
5.
KAPOSVÖLGYE VSC
30
15
5
10
50
42
50
6.
FC AJKA
30
13
10
7
44
31
49
7.
BUDAÖRSI SC
30
11
7
12
48
51
40
8.
KOZÁRMISLENY SE
30
10
9
11
40
40
39
9.
FELCSÚT FC KFT.
30
10
8
12
38
41
38
10. ZTE FC ZRT.
30
10
7
13
41
49
37
11. INTEGRÁL DAC SE
30
9
7
14
38
39
34
12. BARCSI SC
30
9
6
15
33
52
33
13. GYŐRI ETO FC KFT.
30
9
5
16
46
55
32
14. BAJAI LABDARÚGÓ SE
30
8
8
14
35
44
32
15. SZÁZHALOMBATTAI LK
30
5
7
18
24
59
22
Törölve!
16. DUNAÚJVÁROS FC KFT.

131/2009.

A Baktalórántháza VSE 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

132/2009.

A Barcsi SC 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
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133/2009.

A Békéscsaba 1912 Előre SE 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

134/2009.

A BFC Siófok Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

135/2009.

A BKV Előre SC 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

136/2009.

A Bőcs Sport Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

137/209.

A Budaörsi SC 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.

138/2009.

A Ceglédi VSE 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését nem fogadta el.

139/2009.

A Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

140/2009.

A DVSC FSZ Zrt. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

141/2009.

Az FC Ajka 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.

142/2009.

A Fehérvár FC Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

143/2009.

A Gyirmót SE 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.

144/2009.

A Győri ETO FC Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

145/2009.

A Hajdúböszörményi TE 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

146/2009.

A Hévíz Labdarúgó Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

147/2009.

A Honvéd FC Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

148/2009.

Az FC Alpok-Alja Labdarúgó Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokságra benyújtott nevezését nem fogadta el.

149/2009.

A Kaposvölgye VSC 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

150/2009.

A Kazincbarcikai SC FC Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

151/2009.

A Gold Sport Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

152/2009.

A Makói FC 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
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153/2009.

A Mezőkövesdi SE 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

154/2009.

Az MTK Budapest Zrt. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

155/2009.

A PMFC Sport Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

156/2009.

A REAC Sport Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

157/2009.

A Sziget Foci Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

158/2009.

A Szigetszentmiklósi TK 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

159/2009.

A Szolnoki MÁV FC Kft. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.

160/2009.

A Vecsés FC 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.

161/2009.

A ZTE FC Zrt. 2009 – 2010. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
Kovács László sk.
elnök

Közlemények:
Az érvényben lévő Versenyszabályzat rendelkezik a sárga- és piros lapok nyilvántartásáról és
jogkövetkezményéről.
A Szabályzat 57.§ (7) bekezdésének értelmében a sárga lapok törlődnek, az 5. sárga lap után sem kell a
következő bajnoki (kupa) évben az egy mérkőzésre szóló eltiltást letölteni. (Az is törlődik).
A fegyelmi határozattal történt eltiltást – ha azt nem töltötte le a labdarúgó – a következő bajnoki évben (20092010.) kell letölteni a Versenyszabályzat 57.§ (3) bekezdése szerint.
A mellékletben tájékoztatást adunk az érvényes fegyelmi büntetéssel rendelkező labdarúgókról.
Melléklet:
Feltüntetjük a sportszervezetet, amelynek igazolt játékosaként az eltiltást kapta és az érvényben van.
NB I:
Diósgyőr:
Fehérvár:
Újpest:

BOGUNOVIC MILAN (394661)
VUJOVIC GORAN (356586)
BOZIC MARIO (244160)

1 felnőtt bajnoki mérkőzés
1 felnőtt bajnoki mérkőzés
1 felnőtt bajnoki mérkőzés

NB II Kelet:
Baktalórántháza:

DEÁK TIBOR (169274)
1 felnőtt bajnoki mérkőzés
BODNÁR JÁNOS (143037)
1 felnőtt bajnoki mérkőzés
Jászberény:
BÁRKÁNYI ARNOLD (169233)
1 felnőtt bajnoki mérkőzés
MTK II.
MOLNÁR MARCELL (185682) eltiltása egy mérkőzésre érvényes az MTK II-ben,
vagy átigazolás esetén NB I-es sportszervezet NB II-ben szereplő csapatában
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NB II Nyugat:
Budaörs:
Gyirmót:

Kozármisleny:
ZTE II.

LÁSZKA BALÁZS (162717)
2 felnőtt bajnoki mérkőzés
PIRKA TAMÁS (155127)
3 felnőtt bajnoki mérkőzés
NAGY LÁSZLÓ (13690)
2 felnőtt bajnoki mérkőzés
RIBI ROLAND (121460)
2 felnőtt bajnoki mérkőzés
ÉLES ANDRÁS (134811)
1 felnőtt bajnoki mérkőzés
TASSELMAJER TAMÁS (118511) 1 felnőtt bajnoki mérkőzés
SÁGI TIBOR (124451) két mérkőzés letöltése (az MTK II-nél írtak szerint)

A fent írt labdarúgók sportszervezetükben, illetve átigazolásuk esetén bajnok osztálytól függetlenül új
sportszervezetük felnőtt csapatában tölthetik le az eltiltást.
Liga Kupa mérkőzésre érvényes eltiltások:
Honvéd:
FILÓ TAMÁS (137318)
PMFC:
LANTOS LEVENTE (123201)
Új Lombard:
DLUSZTUS ANDRÁS (155277)
Paks:
NIKOLOV BALÁZS (125173)

2 Liga Kupa mérkőzés
1 Liga Kupa mérkőzés
1 Liga Kupa mérkőzés
2 Liga Kupa mérkőzés

Kovács István
Hivatali adminisztráció vezető
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