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Elnökségi határozatok
31/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének,
beszámolóját elfogadta.
32/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Tolna Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját elfogadta.
33/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Vas Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének, beszámolóját elfogadta.
34/2013 (03.12.) számú határozat
Az Elnökség összehívja az éves rendes Küldöttközgyűlést.
A Küldöttközgyűlés
időpontja:
helyszíne:

2013. május 13. 10.00 óra.
GLOBALL Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.)

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés
időpontja:
2013. május 22. 10.00 óra
helyszíne:
MLSZ Székház (1112 Budapest, Kánai út 2.D.)
A Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása
2. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámoló, közhasznúsági melléklet,
könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság írásos jelentésének elfogadása
3. Az Elnökség soron következő évi szakmai tervének és pénzügyi tervének, valamint a
Felügyelő Bizottság írásos jelentésének elfogadása
4. Alapszabály módosítása
5. Az MLSZ egyes vagyoni értékű jogai értékesítésére kötendő szerződés jóváhagyása
6. Felügyelő Bizottsági tag választása
7. Egyebek:
- Sportrendezvényekhez kapcsolódó etikai és viselkedési normákra vonatkozó
állásfoglalás elfogadása

35/2013 (03.12.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2013. március 13-i hatállyal elfogadta a Magyar
Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely jelen határozat elválaszthatatlan
melléklete.
Az Elnökség ugyanezen dátummal hatályon kívül helyezte a 2012. május 29-én 114/2012 (05.29.)
számon elfogadott, 2012. június 1-én hatályba léptetett Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és
Működési Szabályzatot.
36/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége eddigi munkáját megköszönve és elismerve tudomásul vette Dr. Mezey György
lemondását a Szakmai Bizottság tagságáról, illetve elnöki megbízatásáról.
37/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. március 12-i hatállyal kinevezte Gellei Imre urat a Szakmai Bizottság
elnökének öt év időtartamra.
38/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ elnöksége eddigi munkáját megköszönve és elismerve, felmentette dr. Füzi Ákos és
Mészöly Géza urakat a Szakmai Bizottság-beli tagságáról.
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39/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ elnöksége kinevezte Garami József, Benczés Miklós és Róth Antal urakat a Szakmai
Bizottság tagjává.
40/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ elnöksége eddigi munkáját megköszönve és elismerve elfogadta dr. Bozóky Imre
lemondását a Női Bizottság-beli és a Fair Play Bizottság-beli tagságáról.
41/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ elnöksége eddigi munkáját megköszönve és elismerve, felmentette Petrika Ibolyát, Halmosi
Bélát és Makray Balázst a Női Biztosság-beli tagságáról.
42/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ elnöksége kinevezte Török Gábort a Női Bizottság elnökévé, Csepelyi Adriennt, Kiss
Lászlót, Konta Barbarát és Markó Edinát a Bizottság tagjává.
43/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. március 12-i hatállyal az MLSZ Biztonsági Bizottság tagjának kinevezte Kis
György urat öt éves időtartamra.
44/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. március 12-i hatállyal az MLSZ Szövetségi biztonsági ellenőrének
kinevezte Kis György és Horváth László Erik urakat.
45/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ elnöksége eddigi munkáját megköszönve és elismerve tudomásul vette Dr. Retteghy István
lemondását a Fegyelmi Bizottsági tagságáról, illetve elnöki megbízatásáról.
46/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. március 12-i hatállyal az MLSZ Fegyelmi Bizottság elnökévé kinevezi Dr.
Ádámosi György urat öt éves időtartamra.
47/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. március 12-i hatállyal kinevezte Kis András urat a Magyar Labdarúgó
Szövetség Csongrád megyei Fegyelmi Bizottság tagjává öt év időtartamra.
48/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. március 12-i hatállyal felmentette Dr. Serfőző Zsolt elnöki, Széll János,
Gera Imre, Madácsi János, Kis András, Samu László és Szekeres Károly Urakat a Csongrád megyei
Játékvezetői Bizottsági tagságukból. A Bizottságban végzett munkájukat megköszöni, és további
sikereket kíván.
49/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. március 12-i hatállyal kinevezte Prof. Dr. Hegyi Péter Urat a Magyar
Labdarúgó Szövetség Csongrád megyei Játékvezetői Bizottságának elnökévé, Kalmár Ferenc, Kispál
Róbert, ifj. Kormányos Gábor, Lovas László, Rischák Károly urakat a Játékvezetői Bizottság tagjává öt
év időtartamra.
50/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2013. március 12-i hatállyal kinevezte Szekeres Károly urat a Magyar Labdarúgó
Szövetség Csongrád megyei Versenybizottságának tagjává öt év időtartamra.
51/2013 (03.12.) számú határozat Elnökség a „Női labdarúgás fejlesztési programja” című stratégiai
jellegű anyagot megtárgyalta és elfogadta. Az anyag ismeretében az Elnökség megerősíti, hogy 201318 között kiemelt jelentőséget tulajdonít a női labdarúgás elterjesztésének, fejlesztésének és
egyenjogúsításának.
Felkéri a Női Bizottságot, hogy a Főtitkárral közösen állítsa össze az elfogadott program alapján a
2013-as évi feladattervet, határidőkkel és felelősökkel, valamint az azzal összhangban lévő erőforrás
tervet, és pénzügyi tervet. A felsorolt tervek kerüljenek jóváhagyás céljából az Elnökség elé.
52/2013 (03.12.) számú határozata
Az MLSZ Elnöksége a 04/2011 (12.13.) határozat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:
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A Szakmai Bizottság javaslata alapján a 2013-2014 bajnoki évtől az utánpótlás versenyrendszerben
bővítés javasolt:
leány: az NBI és NBII U15 korosztályban
53/2013 (03.12.) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége a Hivatal által készített Fegyelmi Szabályzat módosítását elfogadta, mely
jelen határozat mellékletét képezi.
2. A 197/2012. (11.06.) számú határozatában a Fegyelmi Szabályzat módosítására vonatkozó
előterjesztés elkészítésére adott határidőt, 2013. július 25-re módosította.
54/2013 (03.12.) számú határozat
I.
Az Elnökség hatályon kívül helyezte a 223/2012 (12.13.) számú határozatával elfogadott 2013/14 évi
NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírás 19. H) pontját, valamint a 224/2012
(12.13.) számú határozatával elfogadott 2013/14 évi NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírás 18. F) pontját.
II.
Az Elnökség a 47/2012 (03.06.) és 208/2012 (11.06.) számú határozatával elfogadott szabályzatok
(klublicenc szabályzatok) 144.§ P.26. pontja az alábbiak szerint módosul.
P.26 Személycsere a licenc érvényességi időszakában
UEFA
NB I
NB II

B
B
nem
alkalmazandó

Amennyiben a P.01. – P.20 kritériumokban foglalt
bármely pozíció a licenc érvényességi időszakában
megüresedik, a licencesnek 60 nap áll rendelkezésére,
hogy a funkciót olyan személy vegye át, aki a funkció
betöltéséhez jelen szabályzatban, illetve jogszabályban
előírt szükséges képesítésekkel rendelkezik.
Az átmeneti időszakban a funkció betöltéséről a
sportszervezet nem köteles gondoskodni, hacsak
jogszabály másként nem rendelkezik.
Amennyiben a sportszervezet az átmeneti időszakra
vonatkozóan helyettesítésről dönt, a funkciót csak olyan
személy
veheti
át,
aki
annak
betöltéséhez
jogszabályban
előírt
szükséges
képesítésekkel
rendelkezik.
Abban az esetben, ha egy pozíció betegség vagy
baleset következtében üresedik meg, a licences
előzetes kérésére, a licencadó meghosszabbíthatja a 60
napos határidőt, amennyiben az illető személy még
egészségügyileg alkalmatlan arra, hogy folytassa a
munkáját.
A pozíció megüresedéséről, illetve a személycseréről a
licencadót 3 munkanapon belül értesíteni kell.
Valamely pozíció megüresedettnek tekinthető, ha az
illető személy bármely jogi vagy technikai ok miatt nem
tudja feladatait ellátni.

55/2013 (03.12.) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége a 2013-as naptári évre rendelkezésre álló támogatási forrás felosztási
elveire vonatkozó előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi. A felosztás szempontja az
érintett egyesületek utánpótlás nevelési tevékenységének minősége és eredményessége, az
előterjesztésben bemutatott módszertan szerint. A minőség értékeléséhez figyelembe vett
szempontok a szakmai személyi állomány összetétele, az UP válogatottakba történő
delegálás, a felnőtt csapatokba történő nevelés, a szakmai-lakhatási-sportegészségügyi
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infrastruktúra rendelkezésre
játékosok létszáma.

állása

és

minősége,

csapatok

száma-eredményessége,

Az eredményesség méréséhez figyelembe vett szempont a 23 éves és annál fiatalabb hazai
nevelésű játékosoknak a 2012/13-as bajnokság ősszel rendezett fordulóiban az NB I és NB II
felnőtt csapataiban történt szerepeltetése.
A fenti szempontok szerint az alábbi támogatási összegek kerülnek kifizetésre a felsorolt
utánpótlással foglalkozó sportszervezeteknek:
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sportszervezet
Illés Sport Alapítvány
Sándor
Károly
Ifjúsági
Sport
Alapítvány
Honvéd FC Kft.
Felcsút
Utánpótlás
Neveléséért
Alapítvány
Győri ETO FC Kft.
Debreceni Labdarúgó Akadémia
Nonprofit Kft.
Újpesti Torna Egylet
Paksi Futball Club Kft.
FTC Labdarúgó Zrt.
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc
Labdarúgó Akadémia
Vasas Akadémia Kft.
Kecskeméti Torna Egylet Labdarúgó
Kft.
Diósgyőri Városrész Testgyakorló
Kör SE
PMFC-Sport
Szolgáltató
és
Kereskedelmi Kft.

Összeg
200 000 000 Ft
195 000 000 Ft
190 000 000 Ft
185 000 000 Ft
175 000 000 Ft
105 000 000 Ft
95 000 000 Ft
85 000 000 Ft
75 000 000 Ft
70 000 000 Ft
62 000 000 Ft
42 000 000 Ft
42 000 000 Ft
35 000 000 Ft

2. A támogatást minden esetben az utánpótlást működtető társaságok, sportszervezetek kapják,
amely során biztosítani kell a forrás elkülönítését az utánpótlás nevelés számára.
3. A támogatásban részesülő sportszervezetek támogatási szerződésébe kerüljön be
kötelezettségként az MLSZ kezdeményezése esetén az MLSZ szakmai és egészségügyi
programjaiban való kötelező részvétel.
56/2013 (03.12.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az NBI-es férfi és női bajnokságok kiemelkedő teljesítményeinek elismerési
rendszeréről, valamint az MLSZ RangAdó megszervezéséről beterjesztett előterjesztést az alábbiak
szerint elfogadta, egyben a Főtitkárt megbízta az esemény megszervezésével.
Díjazások, elismerések rendszere
1. A rendszer célja
A díjazások, elismerések új rendszerének célja olyan, hosszútávon alkalmazásra kerülő stabil
rendszer kialakítása, amely a legmagasabb szintű erkölcsi elismerésben részesíti az arra
hivatottakat, és az elismerések átadására méltó keretek között kerül sor.
2. Díjak, elismerések
A díjak, elismerések az NB I (férfi, női) legjobbjainak, az év legjobbjának (itt a külföldön játszó
magyar labdarúgók is számításba jöhetnek) és egy életpályának állítanak emléket. A kategóriák
és az odaítélésük rendszere az alábbi:
- Az NB I legjobb játékosa (férfi – női)
Szavaz valamennyi NB I csapat vezetőedzője, csapatkapitánya, NB I-es keretének
legidősebb és legfiatalabb játékosa, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, az U-21 és
U-19 válogatottak vezetőedzője. A szavazás során sorrendben a legjobbnak tartott három
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játékos nevét kell megadni. A leadott szavazatok az átadást követően nyilvánosságra
hozandók.
-

Az NB I felfedezettje (férfi – női)
Az a labdarúgó kaphatja a díjat, aki az adott bajnoki évben kora alapján az U 21
válogatottban szerepelhet. A női labdarúgók esetében a korhatár az U-19 korosztályú
válogatottban való szereplési lehetőség.
Szavaz valamennyi NB I csapat vezetőedzője, csapatkapitánya, NB I-es keretének
legidősebb és legfiatalabb játékosa, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, az U-21
(nőknél ilyen csapat nincs) és U-19 válogatottak vezetőedzője. A szavazás során
sorrendben a legjobbnak tartott három játékos nevét kell megadni. A leadott szavazatok
az átadást követően nyilvánosságra hozandók.

-

Az NB I gólkirálya
A legtöbb gólt szerzett labdarúgó. Holtverseny esetén valamennyi labdarúgó megkapja az
elismerést.

-

Az NB I legjobb edzője
Szavaz valamennyi NB I csapat vezetőedzője, csapatkapitánya, NB I-es keretének
legidősebb és legfiatalabb játékosa, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, az U-21 és
U-19 válogatottak vezetőedzője. A szavazás során sorrendben a legjobbnak tartott három
játékos nevét kell megadni. A leadott szavazatok az átadást követően nyilvánosságra
hozandók.

-

Az NB I legjobb játékvezetője
Az MLSZ Játékvezető Bizottsága értékelési rendszere alapján határozza meg. Feltétel,
hogy az adott bajnokságban legalább 10 mérkőzése legyen a jelölteknek.

-

Az NB I legszebb gólja
A televíziós összefoglaló műsorban a szakértő az első fordulótól kezdődően összeállítja a
legszebb 5 gól listáját, amely fordulóról fordulóra módosulhat. Az MLSZ Szakmai
Bizottsága további 5 gólt jelölhet. Az így kiválasztott 10 gól az MLSZ honlapján
bemutatásra kerül, és a szurkolók szavazhatnak a legszebb gólra.

-

Az NB I Fair Play díja
A versenykiírásban előírt Fair Play verseny győztese kapja.

-

Az év legjobb magyar labdarúgója
Közönségdíj. Szurkolók szavazhatnak az MLSZ honlapján az év labdarúgójára. Ehhez
egy 50-100 labdarúgóból álló listát kell elkészíteni, amelyen a hazai és a külföldi
bajnokságban egyaránt szereplő magyar játékosok szerepelnek. A szavazás szervezését,
igény esetén, a bajnokság névadó szponzora is végezheti.

-

MLSZ Életmű díj
Az MLSZ elnöke, elnöksége által odaítélt díj a labdarúgásban eltöltött életpálya
elismeréseként. A díj odaítélése nem kötelező évente.

3. Díjátadás
A díjak átadásakor mindig három jelölt (kivéve a gólkirály, életmű díj) kerül előzetesen
megnevezésre. Rövid (10-30 másodperces) kivetítőn történő bemutatásukat követően az MLSZ
elnöke vagy/és a magyar labdarúgás korábbi jeles szereplője (szövetségi kapitány, edző,
gólkirály, labdarúgó, stb.) kinyitja a borítékot, közli a győztes nevét és átadja az elismerést. A
győztesnek lehetősége van néhány mondatot mondania. A monotónia elkerülésének, az
ünnepélyesség fokozásának érdekében a díjak átadásának csoportosításával lehetőséget kell
adni különböző műsorszámok elhangzására.
4. Az esemény, a díjak elnevezése
Figyelemmel a korábbiakra az esemény hivatalos neve: MLSZ RangAdó. Célszerű ennek
grafikáját elkészítetni, levédetni.
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A díjak elnevezésének névhez kötése (amely mindig gondot jelent a kimaradtak miatt) helyett a
győztesek az MLSZ RangAdó Gála díjat vehetnék át. (A megkötött szerződés alapján a gólkirály
2015-ig megkapja továbbá a Deák Ferenc családja által felajánlott vándordíjat.)
5. Időpont
Az MLSZ RangAdót az utolsó mérkőzés napján célszerű megrendezni. Később ugyanis a jelöltek
egy része valószínűleg szabadságát tölti. Az utolsó napon a mérkőzést olyan időpontban kell
lejátszani (egyeztetve a televíziós társaságokkal), hogy a résztvevők is eljuthassanak a gálára.
57/2013 (03.12.) számú határozat
Az Elnökség a labdarúgás és futsal versenyszabályzat 2.§ (2) bekezdést az alábbiak szerint
pontosítja, illetve kiegészíti az alábbiak szerinti (3) bekezdéssel, mely hatályba lép 2013. március 14.én.
(2) … bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás indul vagy indult az MLSZ
versenyrendszerében semmilyen …
(3) a.)
Az a sportszakember, vagy labdarúgó, akit labdarúgó mérkőzés eredményének vagy eseményeinek
bármilyen módon történő jogellenes befolyásolásával kapcsolatos ügyben erre jogosult szerv
meghallgatott, köteles arról az MLSZ Versenybizottságát 8 napon belül írásban tájékoztatni.
b.)
Abban az esetben, ha vallomása vagy más tény alapján bizonyítást nyer, hogy a sportszakember vagy
a labdarúgó részt vett labdarúgó mérkőzés eredményének vagy eseményeinek a Fegyelmi Szabályzat
7. § (2) m./ vagy 7. § (3) i./ szerinti befolyásolásában, úgy az MLSZ versenyrendszerében 2 évig
semmilyen tevékenységet nem folytathat. A korábbi felfüggesztés időtartama beszámításra kerül.
c.)
Amennyiben a sportszakember vagy labdarúgó a nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy félrevezető, nem valós nyilatkozatot tesz, az fegyelmi vétségnek minősül és vele szemben
fegyelmi eljárást kell lefolytatni.
Az MLSZ Elnöksége a Fegyelmi Szabályzat 109/A. §-t a következőképpen módosítja, 2013. március
14-i hatállyal:
109/A §
Az a sportszervezet, illetve labdarúgó, sportszakember, játékvezető, szövetségi tisztviselő, illetve más
hivatalos résztvevőjeként közreműködő személy, aki tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett
a mérkőzés eredményének és egyéb lényeges történéseinek jogellenes befolyásolására irányuló
cselekményt követtek el, vagy vele közölték és erről a versenyrendező Megyei (Budapesti)
Igazgatóságnak, vagy a szövetség erre kijelölt hivatalos szervének haladéktalanul – de legkésőbb 24
órán belül - nem tesz bejelentést, fegyelmi vétséget követ el.
Ugyanígy fegyelmi vétséget követ el az a labdarúgó vagy sportszakember, aki nem jelenti be az
MLSZ-nek a fogadási csalással kapcsolatos bármilyen elkövetői minőség miatti meggyanúsítása vagy
ellene külföldi fegyelmi eljárás megindításának tényét az arról való tudomásszerzését követő 8 napon
belül.
A Fegyelmi bizottság köteles eljárni és az alábbi büntetéseket kiszabni:
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Versenybizottsági határozatok
041/2013 (03. 07.) számú határozat
A 2013. április 19-én ( péntek ) 19.00 órára kisorsolt Új Lombard Sport Kft. – Győri ETO FC Kft. OTP
Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2013. április 20. ( szombat ) 14.00 óra
042/2013 (03. 07.) számú határozat
A 2013. április 20-án ( szombat ) 14.00 órára kisorsolt Újpest FC Kft. – PMFC-Sport Kft. OTP Bank
Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2013. április 19. ( péntek ) 19.00 óra
043/2013 (03. 07.) számú határozat
A 2012-2013. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa Elődöntő 1. mérkőzéseit a következő
kezdési időpontokkal tűzi ki:
Elődöntő
1. mérkőzés

TV
SPORT
SPORT

Hazai
Vendég
EGRI FC FERENCVÁROSI TC
VIDEOTON FC PMFC-MATIAS

Kezdési időpont
03.20. szerda 18.00
03.21. csütörtök 17.15

A 2012-2013. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa Elődöntő 2. mérkőzéseit a következő
kezdési időpontokkal tűzi ki:
Elődöntő
2. mérkőzés

TV
SPORT
SPORT

Hazai
Vendég
FERENCVÁROSI TC EGRI FC
PMFC-MATIAS VIDEOTON FC

Kezdési időpont
03.23. szombat 18.00
03.24. vasárnap 18.00

044/2013 (03. 12.) számú határozat
A 2013. március 2-án elmaradt Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. – KBSC FC Kft. NB II. osztályú Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés ügyében a mérkőzés
elmaradásával kapcsolatban megállapítja a Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. versenyügyi felelősségét.
Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése alapján az MLSZ Versenybizottsága az
iratok egyidejű megküldésével értesíti az MLSZ Fegyelmi Bizottságát.
045/2013 (03. 12.) számú határozat
A 2013. március 9-én elmaradt Szeged 2011 Kft. – Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. NB II. osztályú
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés ügyében a mérkőzés
elmaradásával kapcsolatban megállapítja a Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. versenyügyi felelősségét.
Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése alapján az MLSZ Versenybizottsága az
iratok egyidejű megküldésével értesíti az MLSZ Fegyelmi Bizottságát.
046/2013 (03. 07.) számú határozat
Nem járul hozzá, hogy a 2013. március 18-án ( hétfő ) 18.30 órára kisorsolt Egri FC Kft. – Paksi FC
Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítsák.
F-179/2012-2013. (03. 04.) számú határozat
A Versenybizottság a MAFC és az Örkény SE férfi futsal NB II sportszervezetek írásbeli kérelmére
hozzájárul a 2013. március 18-ra kiírt MAFC – Örkény SE férfi futsal NB II bajnoki mérkőzés új
időpontban
és
új
helyszínen
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2013. március 7. (csütörtök), 20:30 óra
A mérkőzés új helyszíne: Gabányi László Sportcsarnok, Budapest, Hauszmann A. u. 25.
F-180/2012-2013. (03. 05.) számú határozat
A Versenybizottság megállapítja, hogy a 2013. február 25-re kiírt Méhkeréki SE – Salgótarjáni VSE
férfi futsal NB II bajnoki mérkőzés elmaradásában, mivel az utazó csapat saját hibáján kívüli okból
maradt távol a mérkőzés helyszínétől, egyik csapat sem hibás.
F-181/2012-2013. (03. 05.) számú határozat
A Versenybizottság a Méhkeréki SE és a Salgótarjáni VSE férfi futsal NB II sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2013. február 25-re kiírt és elmaradt Méhkeréki SE – Salgótarjáni VSE férfi
futsal
NB
II
mérkőzés
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2013. március 11. (hétfő), 20:30 óra
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F-182/2012-2013. (03. 06.) számú határozat
A Versenybizottság a Dream Team FCE és az Euro Global Financing Kft. férfi futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2013. március 18-án 21:00 órára a Klebelsberg Kunó
Ált. Isk. tornacsarnokába kiírt Dream Team FCE – Euro Global Financing Kft. férfi futsal NB II bajnoki
mérkőzés
új
időpontban
és
új
helyszínen
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2013. március 12. (kedd), 21:00 óra
A
mérkőzés
új
helyszíne:
Spartacus
Sportcsarnok,
Budapest,
Kőér
u.
1.
F-183/2012-2013. (03. 11.) számú határozat
A Szombathelyi Egyetemi SE - Főváros Közterület-fenntartó Zrt. SK női futsal NB II bajnoki mérkőzés
időpontja: 2013. március 23. (szombat) 11:00 óra. A mérkőzés helyszíne: Szombathely, Egyetemi
Sportcsarnok
F-184/2012-2013. (03. 11.) számú határozat
A Versenybizottság a Miskolci Vénusz NFSE és a Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. női futsal
NB I sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2013. március 16-ra kiírt Miskolci Vénusz NFSE
– Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. és a 2013. április 28-ra kiírt Tolna-Mözsi Sportszervező
Nonprofit Kft. – Miskolci Vénusz NFSE női futsal NB I bajnoki mérkőzések pályaválasztói jogának
felcseréléséhez.
Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. – Miskolci Vénusz NFSE
A mérkőzés új időpontja: 2013. március 17. (vasárnap), 18:00 óra
A mérkőzés helyszíne: Tolna, Városi Sportcsarnok
Miskolci Vénusz NFSE – Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft
A mérkőzés új időpontja: 2013. április 28. (vasárnap), 17:00 óra
A mérkőzés helyszíne: Miskolc, Egyetemi Sportcsarnok
F-185/2012-2013. (03. 12.) számú határozat
A Versenybizottság a 2013. március 11-re kiírt Méhkeréki SE – Salgótarjáni VSE férfi futsal NB II
Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Salgótarjáni VSE sportszervezet
versenyügyi felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
F-186/2012-2013. (03. 13.) számú határozat
A Versenybizottság az ETO Futsal Club és a Haladás VSE férfi futsal NB I sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2013. március 18-ra kiírt ETO Futsal Club – Haladás VSE férfi futsal NB I
bajnoki
mérkőzés
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2013. április 4. (csütörtök), 18:30 óra
F-187/2012-2013. (03. 18.) számú határozat
A Versenybizottság Kiskunhalasi FC által a 2013. március 3-án lejátszott Kiskunhalasi FC – Obsitos
SE 0-2 (száma: 665153) női futsal NB II bajnoki mérkőzésen jogosulatlan játék miatt benyújtott
óvásának helyt ad, az óvási díjat visszautalja.
A Versenybizottság a Futsal Versenyszabályzat 64.§ (5) pontja alapján az ügyet az eredmény
megállapítása céljából, illetékességből átadja a Fegyelmi Bizottságnak.
F-188/2012-2013. (03. 18.) számú határozat
A Versenybizottság a 2013. február 17-re kiírt Miskolci Vénusz NFSE – Univerzum SK, az Univerzum
SK – Kiskunfélegyházi HTK, és az Univerzum SK – Astra HFC Kft. I. osztályú leány U15 korosztályú
futsal bajnoki mérkőzések elmaradásában megállapítja az Univerzum SK sportszervezet versenyügyi
felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot, valamint
kezdeményezi az Univerzum SK leány U15 korosztályú csapatának fegyelmi úton való kizárását.
F-189/2012-2013. (03. 18.) számú határozat
A Versenybizottság megállapította, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. SK női futsal NB II-es
csapata a rendkívüli időjárás miatt nem tudott elutazni a 2013. március 16-ra kiírt Tatai Aréna SE –
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. SK női futsal NB II bajnoki mérkőzésre, így nem hibás a bajnoki
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mérkőzés
elmaradásában.
A bizottság felhívja a sportszervezetek figyelmét, hogy a mérkőzés megrendezésének új időpontjában
legkésőbb 2013. március 26-ig egyezzenek meg, és ezt küldjék meg a Versenybizottság részére.
F-190/2012-2013. (03. 18.) számú határozat
A Versenybizottság megállapította, hogy az Újbaroki SE női futsal NB II-es csapata a rendkívüli
időjárás miatt nem tudott elutazni a 2013. március 17-re kiírt Újbaroki SE – ETO Futsal Club női futsal
NB II bajnoki mérkőzésre, így nem hibás a bajnoki mérkőzés elmaradásában.
A bizottság felhívja a sportszervezetek figyelmét, hogy a mérkőzés megrendezésének új időpontjában
legkésőbb 2013. március 26-ig egyezzenek meg, és ezt küldjék meg a Versenybizottság részére.
F-191/2012-2013. (03. 18.) számú határozat
A Versenybizottság megállapította, hogy a Szekszárdi UFC női futsal NB II-es csapata a rendkívüli
időjárás miatt nem tudott elutazni a 2013. március 17-re kiírt BEAC – Szekszárdi UFC női futsal NB II
bajnoki
mérkőzésre,
így
nem
hibás
a
bajnoki
mérkőzés
elmaradásában.
A bizottság felhívja a sportszervezetek figyelmét, hogy a mérkőzés megrendezésének új időpontjában
legkésőbb 2013. március 26-ig egyezzenek meg, és ezt küldjék meg a Versenybizottság részére.
F-192/2012-2013. (03. 18.) számú határozat
A Versenybizottság megállapította, hogy a Kiskunhalasi FC női futsal NB II-es csapata a rendkívüli
időjárás miatt nem tudott elutazni a 2013. március 16-ra kiírt Skorpió SE – Kiskunhalasi FC női futsal
NB II bajnoki mérkőzésre, így nem hibás a bajnoki mérkőzés elmaradásában.
A bizottság felhívja a sportszervezetek figyelmét, hogy a mérkőzés megrendezésének új időpontjában
legkésőbb 2013. március 26-ig egyezzenek meg, és ezt küldjék meg a Versenybizottság részére.
MK-034/2012-2013. (03. 07.) számú határozat
2012-2013. Magyar Kupa 6. forduló
-

Vasas
Amatőr Kupa 1. elődöntő mérkőzés
Videoton FC/Dunakanyar-Vác

-

DVSC-TEVA

-

Amatőr Kupa 2. elődöntő mérkőzés
Győri ETO FC

-

2013. április 16. (kedd)
DVSC-TEVA
2013. április 17. (szerda)
Győri ETO FC
2013. május 7. (kedd)
Vasas
2013. május 8. (szerda)
Videoton FC/Dunakanyar-Vác

18:00 (Sport TV)
15:30 (Sport TV)
18:00 (Sport TV)
18:00 (Sport TV)
15:30 (Sport TV)
18:00 (Sport TV)

MK-035/2012-2013. (03. 12.) számú határozat
2012-2013. Magyar Kupa 6. forduló és Amatőr Kupa elődöntő mérkőzések
2013. április 16. (kedd) – Budapest, Illovszky Rudolf Stadion
- DVSC-TEVA
18:00 (Sport TV)
2013. április 17. (szerda) – Székesfehérvár, Sóstói Stadion/Vác, Labdarúgó Stadion
- Velence SE
PVSK Labdarúgó Kft.
15:30 (Sport TV)
Videoton FC/Dunakanyar-Vác
Győri ETO FC
18:00 (Sport TV)
2013. május 7. (kedd) – Debrecen, DVSC Stadion
- Vasas
DVSC-TEVA
18:00 (Sport TV)
2013. május 8. (szerda) – Győr, ETO Stadion
- Babóti SE
Martonvásári SK
15:30 (Sport TV)
- Videoton FC/Dunakanyar-Vác
Győri ETO FC
18:00 (Sport TV)
Vasas
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N-054-2012/2013. (03.11.) számú határozat
A Versenybizottság az ANGER-RÉTI SFAC 1900 SE és az UTE PROFISPORT KFT leány U-17-es
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2013.május 11.-re kiírt SFAV-OVB SOPRON UTE PROFISPORT KFT leány U-17-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2013. május 10. péntek, 14.00 óra (Sopron Anger réti Sporttelep)
N-055-2012/2013. (03.11.) számú határozat
A Versenybizottság az ASTRA Hungary FC KFT és az FTC Labdarúgó Zrt leány U-17-es
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2013.március 24.-re FTC – ASTRA-BÍRÓ-KERT FC
kiírt PROFISPORT KFT leány U-17-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2013. május 15. szerda 16.30 óra
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Tájékoztatás
A 2012-2013 bajnoki év küldöttközgyűlési küldötteinek listája
Képviselt sportszervezetek (bajnokság)

Küldött
Árki Gábor
Domonyai László
Dudás Hunor
Dúl Zita
Dr. Elbert Gábor
Gács Pál
Dr. Gyarmati Eszter
Haraszti Zsolt
Illés Béla
Illés János
Klement Tibor
Kollek Zoltán
Nemes Ferenc
Orosz Pál
Dr. Róka Géza
Rózsa Pál
Szilágyi Sándor
Tarsoly Csaba
Tassy Márk
Vancsa Miklós
Bolla Krisztián
Búcsú Lajos
Cseresznyés Péter
Csiszár Ákos
Dézsi Attila
Földi Sándor
Hagyacki József
Horváth Ernő
Emődi Sándor
Kaibás Dezső
Kőrösi Róbert
Mátyás Tibor
Mészáros Lőrinc
Murák László
Oláh Imre
Potoczki Tamás
Restály György
Sipos Zoltán
Ványi Zsolt
Varga Endre

Férfi felnőtt nagypályás NB I

Férfi felnőtt nagypályás NB II
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Képviselt sportszervezetek (bajnokság)

Küldött
Halkó Pál
Lázár Lajos
Preksen László
Családi János
Mercsényi Gyula
Horváth József
Bekker Gyula
Nagy Mátyás
Pál László
Horák Mária
Csende Sándor
Dr. Sipos István
Dombó János
Soós Ferenc
Dr. Magó Jenő

Férfi felnőtt nagypályás NB III

Női felnőtt nagypályás NB I és NB II
Futsal NBI NB II és Strandlabdarúgás
Bács-Kiskun megye

Baranya megye
Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Budapest

Csongrád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Megyei első és másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály,
önálló utánpótlás sportszervezetek
Megyei első és másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály,
Megyei első és másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály,
önálló utánpótlás sportszervezetek
Megyei első osztály
Megyei másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály,
önálló utánpótlás sportszervezetek
Megyei első osztály
Megyei másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály,
önálló utánpótlás sportszervezetek
Megyei első és másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály,
önálló utánpótlás sportszervezetek
Megyei első és másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály,
önálló utánpótlás sportszervezetek
Megyei első osztály
Megyei másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály,
önálló utánpótlás sportszervezetek
Megyei első és másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály,
önálló utánpótlás sportszervezetek
Megyei első és másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály,
önálló utánpótlás sportszervezetek
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és

Szabó Mihály
Hehl Zoltán
Réfi Gábor
Dankó Béla

és

Tóth Márton
Balázs András
Friedl Csaba

és

Pásztor András
Bodoki József
Czakó Tibor

és

Hajdú Imre
Dr. Kis-Rigó László

és

Molnár Róbert
Bencsik István

és

Bíró Zsolt
Varga András
Takács Lajos

és

Bolla Péter
Tasó László

és

Makray Balázs
Jakab Gábor

és

Barta András

Képviselt sportszervezetek (bajnokság)
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

Megyei első és másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály, és
önálló utánpótlás sportszervezetek
Megyei első és másod osztály
Megyei harmad osztály, és önálló
utánpótlás sportszervezetek
Megyei első és másod osztály
Megyei harmad osztály, és önálló
utánpótlás sportszervezetek
Megyei első osztály
Megyei másod osztály
Megyei harmad osztály, és önálló
utánpótlás sportszervezetek
Megyei első és másod osztály
Megyei harmad és negyed osztály, és
önálló utánpótlás sportszervezetek
Megyei első osztály
Megyei másod osztály
Megyei harmad osztály, és önálló
utánpótlás sportszervezetek
Megyei első és másod osztály
Megyei harmad osztály, és önálló
utánpótlás sportszervezetek
Megyei első és másod osztály
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