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Elnökségi határozatok
5/2014. (02.11.) számú határozat
Az Elnökség a Labdarúgás Versenyszabályzatát, az alábbiak szerint módosítja:
- a Versenyszabályzat 24. § (5) bekezdés a) pontja a „hivatásos” szóval és a 24. § (5) bekezdés új e)
ponttal egészül ki:
24. §
A sportszervezetek nevezési rendje
(5) A bajnokságban való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló szerződés
semmis. E rendelkezés alól kivételt képez, ha:
a) a sportegyesület hivatásos, vegyes-nyílt bajnokságban való részvétel céljából gazdasági társaságot
alapít (abban tagként részt vesz) és az indulási jogot erre a társaságra ruházza át;
e) az indulási (nevezési) joggal rendelkező sportvállalkozásnak olyan sportegyesület is tagja, mely a
sportvállalkozásba tagként belépése és az indulás (nevezés) jogának sportvállalkozásra történő
átruházása előtt maga rendelkezett az azonos versenyrendszer azonos bajnoki osztályában az
indulási (nevezési) joggal, a sportvállalkozásnak lejárt köztartozása nincs, és a sportvállalkozás
legfőbb szerve határozatával az indulási (nevezési) jogot az indulás (nevezés) jogával korábban
rendelkező sportegyesület tagra ruházza át az MLSZ elnöksége előzetes jóváhagyásával. Az MLSZ
elnöksége az átruházás előzetes jóváhagyását megtagadja, ha az átruházás feltételei nem felelnek
meg a jogszabályi előírásoknak és az MLSZ szabályzatában meghatározott feltételeknek.
- a Versenyszabályzat 87. § a) pontját törli
6/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési rend 15. pontjában meghatározott
vizsgadíj összegét 200.000.- Ft + ÁFA, a pótvizsga díj összegét 100.000.- Ft + ÁFA összegben
határozza meg.
Az MLSZ Elnöksége a Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési rend 16. pontját törli.
7/2014. (02.11.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség a Fegyelmi Szabályzatot az alábbiak szerint módosította:
A Fegyelmi Szabályzat 10. § (9) bekezdése hatályát veszti.
A Fegyelmi Szabályzat 24. §-a az alábbiak szerint módosul:
24. § A FEGYELMI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait az MLSZ Elnöksége választja meg az MLSZ Alapszabályának
22. § (4) k./ pontjának megfelelően.
A fegyelmi jogkört első fokon a fegyelmi biztos vagy legalább három tagú fegyelmi tanács gyakorolja.
A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az MLSZ Elnöksége hagyja jóvá.
A Fegyelmi Szabályzat 28. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
28.§ (2) A testület tagjai a Fegyelmi Felügyelő Testület felhatalmazása alapján a konkrét ügyekben
önállóan járnak el.
A Fegyelmi Szabályzat 36. § c) pontját törölni szükséges.
A Fegyelemi Szabályzat 37. § - elévülés- (1) és (2) pontja az alábbiak szerint módosul, és
kiegészül az új, (6) ponttal.
37. §
Elévülés
(1) Nem lehet a fegyelmi eljárást elrendelni, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény
elkövetése óta több mint 3 (dopping ügyben 8) év eltelt.
Sportfegyelmi eljárás a kötelezettségszegés elkövetésétől számított 3 (dopping ügyben 8) éven belül
indítható.
(2) Amennyiben a kötelezettségszegés miatt indult szabálysértési- vagy büntetőeljárás nem végződött
felmentéssel, a három (dopping ügyben nyolc) éves határidőt az eljárás jogerős befejezésének napját
követő naptól kell számítani.
(6) A verseny, mérkőzés vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes befolyásolása
esetén a fegyelmi eljárás megindításának joga nem évül el.
A Fegyelmi Szabályzat 51. §-a az alábbiak szerint módosul:
51. § A pénzbüntetés befizetése
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(1) Az elsőfokú fegyelmi határozatban kiszabott pénzbüntetést a határozat meghozatalának hónapját
követő hónap 15. napjáig kell az MLSZ vagy a Megyei (Budapesti) Igazgatóság részére megfizetni. A
pénzbüntetés azon a napon minősül megfizetettnek, amikor azt az MLSZ vagy a Megyei (Budapesti)
Igazgatóság bankszámláján maradéktalanul jóváírták, illetve az MLSZ vagy a Megyei (Budapesti)
Igazgatóság pénztárába maradéktalanul befizették.
(2) Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett játékos vagy sportszakember a pénzbüntetést a fenti
határidőig nem fizeti meg, a Fegyelmi Bizottság az MLSZ, illetve a Megyei (Budapesti) Igazgatóságok
kezdeményezése alapján a labdarúgót vagy sportszakembert a sporttevékenységtől eltiltja a
pénzbüntetés befizetésig.
(3) Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést a fenti határidőig nem
fizeti meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap után a pénzbüntetésen felül
köteles megfizetni az adott versenyosztályra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi
pótlékot a pénzbüntetés befizetésig. A Fegyelmi Bizottság az MLSZ, illetve a Megyei (Budapesti)

Igazgatóságok kezdeményezése alapján a pénzbüntetést késedelmesen teljesítő sportszervezet
esetén a 91.§-ban meghatározott szankciókat is alkalmazhatja.
A Fegyelmi Szabályzat 62. § (1) bekezdése az alábbiak szerint – csak a napok száma - módosul
62. §
A fellebbezés iratainak továbbítása
(1)Ha fellebbezési határidő valamennyi jogosultra nézve lejárt, a fellebbezés iratait haladéktalanul, de
legkésőbb 15 napon belül továbbítani kell a Fellebbviteli Bizottsághoz.
A Fegyelmi Szabályzatnak az MLSZ Elnöksége által 7/2014 sz. elnökségi határozattal módosított
37.§-ában foglaltakat az MLSZ Elnökségének Fegyelmi Szabályzatot módosító 7/2014 sz.
határozatának hatálybalépése után elkövetett kötelezettségszegésekre, külföldön elkövetett
kötelezettségszegés esetén a módosító határozat hatálybalépését követően belföldre történő
visszaérkezés esetében kell alkalmazni.
A Fegyelemi Szabályzat 92. § - szerződésben vállalt kötelezettség – a) és b) pontja az alábbiak
szerint módosul.
Az a sportszervezet, amely a hivatásos labdarúgójával kötött szerződésben vállalt kötelezettségének
nem, vagy csak késedelemmel tesz eleget, a szerződésben megállapodott feltételeket a hivatásos
labdarúgó tudta nélkül egyoldalúan módosítja, vagy az amatőr játékosával szemben vállalt
kötelezettségét nem teljesíti, fegyelmi vétséget követ el, ezért a sportszervezet büntetése:
a.) pénzbüntetés 50.000 Ft–tól 2.000.000 Ft-ig
b.) az igazolási és átigazolási jogból való kizárás a szerződési kötelezettség teljesítéséig;
Az a.) és b.) pontban meghatározott fegyelmi büntetések együtt is alkalmazhatók.
8/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2014. február 11-i hatállyal elfogadta az Infrastrukturális Szabályzatot, ezzel
egyidejűleg a 79/2012. (03.27.) számú határozattal elfogadott Labdarúgó Létesítmények Infrastruktúra
Szabályzatot hatályon kívül helyezte.
A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett, a szabályzat hatálya alá tartozó
ügyekben alkalmazandók.
Határozat melléklete: Infrastruktúra Szabályzat
9/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi Megyei (Budapesti) I.- IV. osztályú férfi felnőtt, női felnőtt, férfi
öregfiúk, férfi old boys, férfi veterán (téli) nagypályás, csökkentett pályaméretű labdarúgó bajnokságok
alap-versenykiírását elfogadta.
10/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi Megyei (Budapesti) férfi felnőtt, női felnőtt, férfi ifjúsági, fiú
serdülő nagypályás labdarúgó (téli) Megyei – Budapest Kupák alap-versenykiírását elfogadta.

4

11/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi Megyei (Budapesti) utánpótlás korosztályú férfi és leány
ifjúsági, fiú és leány serdülő nagypályás, csökkentett pályaméretű labdarúgó bajnokságok alapversenykiírását elfogadta.
12/2014. (02.11.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az írásos előterjesztés alapján elfogadta a magyar
válogatott csapatok 2014. évi versenynaptárát, mely jelen határozat mellékletét képezi.
13/2014. (02.11.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége hozzájárul, hogy az 55/2013 (03.12.) számú határozatban
a Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Kft. részére megítélt, 42 millió forint támogatási összegből 31,5
millió forint a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola részére kerüljön átadásra.
14/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az UEFA 2012/2013 évi szolidaritási támogatásának elosztására vonatkozóan
(az UEFA szabályaival összhangban) a következő szabályok alkalmazásáról döntött:
1) A szolidaritási támogatásban azon jelenleg is működő sportszervezetek részesülhetnek, melyek
a 2012/2013 évi NB I-es bajnokságban szerepeltek, és amely sportszervezetek a 2013/2014
bajnoki évben is a Szövetség által kiírt valamely bajnokságban indultak.
2) A támogatás a jogosult sportszervezetek között egyenlő arányban kerül kiosztásra.
3) A kifizetés az UEFA-tól kapott devizában történik.
4) Azon sportszervezetek esetében, ahol az utánpótlás-nevelés részben vagy egészben a
sportszervezettel szerződéses viszonyban álló önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetnél
történik, a támogatás összegére – a versenyeztetett utánpótlás csapatok arányában – részben
vagy egészben a sportszervezettel szerződéses viszonyban álló utánpótlás-nevelő
sportszervezet jogosult. A támogatás összegét ebben az esetben az NB I-ben szereplő
sportszervezet köteles részben vagy egészben a vele szerződéses viszonyban álló utánpótlásnevelő sportszervezetnek átutalni a szerződésben foglaltak szerint, illetve az elszámolás is
részben, vagy egészben az utánpótlás-nevelő sportszervezet feladata az NBI-ben szereplő
sportszervezet felé, aki köteles az elszámolást az MLSZ felé továbbítani.
5) Csak azon sportszervezetek részesülhetnek a támogatásban, melyek
a) a korábbi éves szolidaritási támogatás felhasználásáról elszámoltak;
b) nincs ellenük folyamatban felszámolási eljárás, csődeljárás, vagy végelszámolás;
c) nincsen 90 napot meghaladó köztartozásuk, és ezt a támogatás kiutalása előtt 30 napnál
nem régebbi hivatalos – NAV és önkormányzati – igazolásokkal igazolják;
d) nincs a Szövetséggel vagy szervezeti egységével illetve leányvállalataival szemben
tartozása;
e) minimum követelményként az UEFA által akkreditált magyar Klublicenc Szabályzat
előírásainak megfelelő utánpótlás programmal rendelkeznek, és a magyar Klublicenc
Szabályzatban előírt képesítésekkel rendelkező utánpótlásedzőket alkalmaznak;
f) nem vettek részt a 2012/2013 évi UEFA Bajnokok Ligájában (az első csoportfázistól).
A támogatás összegét az utánpótlás fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök, szoftverek, felszerelések
beszerzésére, valamint az utánpótlás neveléshez közvetlenül kapcsolódó költségekre, úgymint
utaztatás, pályabérlet, bajnokságokhoz kapcsolódó ellátás finanszírozására lehet felhasználni. A
támogatás felhasználásának elszámolását a sportszervezetekkel megkötendő támogatási
szerződésben kell szabályozni.”

5

15/2014. (02.11.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2014. február 17-i hatállyal elfogadta a Magyar Labdarúgó
Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely jelen határozat elválaszthatatlan melléklete.
Az Elnökség ugyanezen dátummal hatályon kívül helyezte a 125/2013 (07.09.) elnökségi határozattal
számon elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot.
16/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége létrehozott egy ad-hoc bizottságot „Ad hoc Bizottság az utánpótlás képzés
irányításának és az utánpótlás válogatottak vezetésének átalakítására” elnevezéssel. A bizottság
feladata javaslat kidolgozása az MLSZ sportigazgatóság szakmai munkájának hatékonyabbá tétele
érdekében. A javaslattételnek – korlátozás nélkül – az alábbi területekre mindenképpen ki kell
terjednie:
- az utánpótlás labdarúgók képzési programjának általános felülvizsgálata, megújítása;
- a kiemelt utánpótlás centrumok tevékenységének összehangolása, közös minimum
kritériumok kialakítása, számonkérése;
- az utánpótlás válogatottak működtetésének rendszerszerű felülvizsgálata, megújítása;
- az MLSZ utánpótlás képzési tevékenységének és az utánpótlás központok tevékenységének
összehangolása, tartalmi és szervezeti tekintetben.
Az Ad hoc bizottság tagjai:
Elnök: Kovács Ferenc
Tagok: Dárdai Pál
Fehér Csaba
Garami József
Herczeg András
Kovács Zoltán
Lőw Zsolt
Szabics Imre
Tamási Zsolt
Külső szakértő:

A Foot Pass képviselője

Az Ad hoc bizottság feladatainak ellátására tervezett határidő: 2014. április 30.
17/2014. (02.11.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a 2013-2014. évi női felnőtt futsal NB I bajnokság
versenykiírás 6. A bajnokság rendszere E) pontját az alábbiak szerint módosítja:
E) A Felső-ágon az 1-5. helyen végzett csapatok, az Alsó-ágon a 6-10. helyen végzett csapatok odavissza körmérkőzéses formában játszanak tovább.
18/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége kinevezte a női felnőtt nagypályás ’A’ válogatott Szövetségi Kapitányává
Hérincsné Markó Edinát, 2014. február 12-i hatállyal, határozatlan időtartamra.
Az Elnökség előírja, hogy az újonnan kinevezett Női Szövetségi Kapitány feladata ellátása mellett
párhuzamosan fejlessze edzőképesítési curriculumát, amelyhez az MLSZ minden segítséget adjon
meg, a nemzetközi együttműködésekben rejlő lehetőségeket is kihasználva.
Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt a Szövetségi Kapitánnyal kötendő szerződés feltételeinek
megállapítására, és a szerződés megkötésére.
19/2014. (02.11.) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette Konta Barbara lemondását a Női Bizottság tagságáról.
2. Az MLSZ elnöksége 2014. február 12-i hatállyal kinevezte Lovász Gyöngyi úrhölgyet a Női
Bizottság tagjává, 2015. május 31-ig terjedő határozott időtartamra.
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20/2014. (02.11.) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége Árki Gábor úr NB I-es Bizottsági tagságáról való lemondását tudomásul vette
és eddigi munkáját megköszönve további sikereket kíván.
2. Az MLSZ Elnöksége 2014. február 12-i hatállyal kinevezte Szemán György urat az NB I-es
Bizottság tagjává, 2015. május 31-ig terjedő határozott időtartalomra.
21/2014. (02.11.) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége eddigi munkáját megköszönve és elismerve visszahívja az NB I-es Bizottság
tagságából Dudás Hunor urat.
2. Az MLSZ Elnöksége 2014. február 12-i hatállyal kinevezte Szabó Tamás urat az NB I-es Bizottság
tagjává, 2015. május 31-ig terjedő határozott időtartalomra.
22/2014. (02.11.) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége eddigi munkáját megköszönve és elismerve, az NB I-es Bizottság indítványára
visszahívja a Versenybizottság tagságából Klement Tibor urat.
2. Az MLSZ Elnöksége 2014. február 12-i hatállyal, NB I-es Bizottság indítványára kinevezte Illés
János urat a Versenybizottság tagjává, 2015. május 31-ig terjedő határozott időtartalomra.
23/2014. (02.11.) számú határozat
I.
Az Elnökség áttekintette, értékelte és elfogadta a férfi felnőtt A és U19 nagypályás magyar válogatott
csapatok 2014. I. félévi felkészülési programját, mely jelen határozat mellékletét képezi.
II.
Az Elnökség kiemelt jelentőséget tulajdonít a férfi felnőtt A és U19 nagypályás magyar válogatott
csapatok nemzetközi szereplésének. Az Elnökség elkötelezett abban, hogy minden rendelkezésére
álló eszközzel segítse a válogatottak felkészülését és eredményes szereplését.
Az Elnökségnek határozott elvárása, hogy valamennyi válogatott programjának végrehajtását a
legteljesebb mértékben támogassák az érintett válogatott labdarúgókat foglalkoztató sportszervezetek,
azok felelős vezetői és sportszakmai vezetői.
Az Elnökség köszönetét fejezi ki mindazon NB I-es és NB II-es sportszervezeteknek, illetve
sportvezetőknek, akik támogatták a program eddigi megvalósulását. Az Elnökség külön
örvendetesnek és példaértékűnek tartja, hogy a sportszervezetek a Szövetségi Kapitány kérésére
pozitívan reagálva szinte kivétel nélkül a program támogatása mellé álltak.
Mindezzel együtt az Elnökség sajnálattal állapítja meg, hogy vannak, illetve voltak olyan sport
szervezetek, amelyek részéről nem volt meg a szükséges kompromisszum a közös célkitűzés
támogatására.
Az Elnökség ezúton ad hangot azon meggyőződésének, és egyben hívja fel az érintettek figyelmét,
hogy a magyar labdarúgás nemzeti érdekeinek támogatása erkölcsi és szakmai kötelessége
mindenkinek, aki a magyar labdarúgás közreműködője, és egyben az azt övező társadalmi támogatás
haszonélvezője. Mindenkinek, aki ma a magyar labdarúgásban dolgozik, abban és abból él, erkölcsi
és szakmai kötelessége a válogatottak eredményes szereplését támogatni, felvállalva akár az
esetleges egyéni vagy klub érdekek ütköztetését is.
24/2014. (02.11.) számú határozat
1.

Az Elnökség az MLSZ 2014-es pénzügyi tervét csoportszinten és transzfer tételek nélkül 15
932 millió bevételi és 15 932 millió forint kiadási főösszeggel jóváhagyta.
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2. Az Elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a működés folyamatossága érdekében, az
évközben jelentkező, nem tervezett kiadások fedezetére az általános tartalék felhasználásáról
saját hatáskörben döntést hozzon, azzal, hogy alapítványok és egyéb szervezetek egyedi
támogatására legfeljebb 20 m Ft használható fel, és ugyanazon szervezet 2014-től kezdve
egymást követő 3 évben legfeljebb kétszer kaphat támogatást, szervezetenként és évente
legfeljebb 3 millió Forintos összegig.
25/2014. (02.11.) számú határozat
„Az MLSZ Elnöksége elfogadta a társasági adó támogatási rendszerhez kapcsolódó, elvi elbírálási
elveket tartalmazó javaslatot az előterjesztésben bemutatott tartalommal, és elrendeli a határozat
elválaszthatatlan mellékleteként csatolt értékelési elvek közzétételét. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt,
hogy a látvány csapatsportok társasági adó támogatási rendszerének keretében a 2014-es pénzügyi
évben a labdarúgás sportág számára kiadható támogatási igazolások keretösszegének
meghatározása tárgyában folytatott kormányzati egyeztetéseken az előterjesztésben bemutatott
szakmai álláspont képviseletével vegyen részt.”
26/2014. (02.11.) számú határozat
„Az MLSZ Elnöksége az Ovi Foci Alapítvány TAO-s programját az előterjesztésben bemutatott
tartalommal elfogadja. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a hatósági eljárást az elnökségi döntéssel
összhangban folytassa le.”
27/2014. (02.11.) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége a 2014-es 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.
2. A teljesítményalapú támogatás összegéről külön előterjesztésben dönt az Elnökség a „Foot-Pass”
audit jelentés eredménye, valamint a 23 éves és annál fiatalabb hazai nevelésű játékosoknak a
2013/14-as bajnokság ősszel rendezett 1-17. fordulóiban, az NB I és NB II felnőtt csapataiban történt
szerepeltetése alapján.
3. Előleg formájában támogatásban részesül a „Foot-Pass” audit vizsgálat alá bevont 15 kiemelt
utánpótlás központ/sportszervezet, a jelen határozat 1. sz. melléklete szerint.
4. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy az előlegek mielőbbi folyósítása érdekében a
támogatási szerződések megkötése érdekében intézkedjen.
5. A támogatást minden esetben az utánpótlást működtető társaságok, sportszervezetek kapják,
amely során biztosítani kell a forrás elkülönítését az utánpótlás nevelés számára. A teljesítményalapú
támogatás az erről meghozott döntést követően, kiegészítő szerződés alapján kerül folyósításra.
6. A támogatásban részesülő sportszervezetek támogatási szerződésébe kerüljön be
kötelezettségként az MLSZ kezdeményezése esetén az MLSZ szakmai és egészségügyi
programjaiban való kötelező részvétel.
1. számú melléklet:
Normatív támogatásban részesülő sportszervezetek

Sorszá
m

Sportszervezet

1
2

Békéscsaba UP nevelő Futball Club
Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit
Kft.
Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör SE
Felcsút Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

3
4

8

Normatív
támogatás
összege (millió Ft)
30
30
30
50

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FTC Labdarúgó Zrt.
Győri ETO FC Kft.
Honvéd FC Kft.
Illés Sport Alapítvány
Kaposvári
Rákóczi
Bene
Ferenc
Labdarúgó Akadémia
Paksi Futball Club Kft.
Nyírsuli
Nyíregyházi
Sportszolgáltató
Nonprofit Kft.
PMFC-Sport Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft
Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány
Újpesti Torna Egylet
Vasas Akadémia Kft

30
50
50
50
30
30
30
30
50
30
30

28/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az NBIII valamint a megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokságokra vonatkozó Amatőr Licenc Szabályzatot. Bevezetésére a 201415 bajnoki évben kerül sor, az első évben teszt jelleggel. Eszerint a szabályzatban meghatározott
követelmények, előírások nem teljesülése fegyelmi szankciót nem von maga után, illetve a
Szabályzatban nevesített egyéb büntetéseket nem lehet alkalmazni.
Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a 2014-15 bajnoki év őszi fordulói után készítsen értékelést a
szabályzat előírásai betartásának, megfelelőségének tapasztalataiból.
29/2014. (02.11.) számú határozat
Az Elnökség a Biztonsági Szabályzat
- 5.§ (4) d) pontját az alábbiak szerint pontosítja:
d) a megyei/budapesti igazgatóság által szervezett versenyrendszerekben biztonságtechnikai
ellenőrzés keretében meghatározni a BSZ figyelembe vételével a sportrendezvény megrendezésének
minimális biztonsági feltételeit.
- 8/B § (6) bekezdés az alábbi új f), g) pontokkal egészül ki és a korábbi f), g), h), i), j) pontok
változatlan tartalommal h), i), j), k), l) pontokra változnak:
„f) a stadion minden egyes pénztárának áteresztő képességét úgy kell biztosítani, hogy óránként 120
főt ki tudjon szolgálni, és ennek alapján a nyitva tartó pénztárak számát a várhatóan helyszínen
jegyet vásárlók számának 120-al való osztásával kell meghatározni;
g) a nyitva tartó stadionpénztárak kapacitásának biztosítania kell, hogy a nézők számára megnyitott
helyek 30%-a helyi jegyértékesítéssel egy óra alatt feltölthető legyen;”
- a 10.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint kiegészül:
„(5) Az éves biztonságtechnikai ellenőrzésnek ki kell terjednie a nemzeti bajnokság versenykiírása
szerinti valamennyi olyan pályára, amelyen az érintett sportszervezetek mérkőzést kívánnak rendezni.
A centerpálya és a tartalékpályája biztonságtechnikai ellenőrzését egyidejűleg kell végrehajtani. Az
éves biztonságtechnikai ellenőrzésnek meg kell előznie a pályahitelesítést. A szakhatósági biztonsági
hozzájárulás és a szövetségi pályahitelesítési engedély megadása előfeltétele a licenc kiadásának.”
- a 33. § az alábbiak szerint módosul:
Az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogszabályok és a szövetségi szabályok betartásával a nézők a stadion területére
transzparenseket bevihetnek. A transzparensek bevitelét a mérkőzés biztonságos megrendezéséért
felelős szervező képviselőiből álló bizottságnak engedélyeznie kell. „
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A (2) bekezdés módosul:
„(2) A szervező transzparens beviteli engedélyt állít ki (2. sz. melléklet).”
Az (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a jogszabályokban és a Szövetségre vonatkozó szabályokban foglalt előírások
bármelyikét a transzparens tartalma megszegi, az engedély nem adható ki. A stadionba bejutott, nem
engedélyezett transzparensek eltávolítására a rendezőknek haladéktalanul intézkedni kell.”
A (4) bekezdés változatlan marad.
- a 10. § és a 39. § az alábbiak szerint módosul:
10 § Éves biztonságtechnikai ellenőrzés, hitelesítés
(1) A labdarúgó mérkőzések lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai
szempontból a rendőrség, a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi
államigazgatási szerv, az MLSZ biztonsági, vagy a versenyszervezési, vagy az infrastruktúra
munkatársai, a létesítményt használó (tulajdonos, üzemeltető vagy bérlő), a sportrendezvényt
szervező sportszervezet, a rendező szerv, a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő
Bizottság képviselője, a versenyrendszerben szervezett első verseny előtt legalább 30 nappal, évente
legalább egy alkalommal közösen ellenőrzi.
(4) Sportlétesítményben szövetségi versenyt rendezni csak a Szövetség által évente az első verseny
megkezdése előtt kiadott engedély alapján lehet. Az engedély a rendőrség, a tűzoltóság, a
katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása nélkül nem adható meg.
Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére is
tekintettel a sportrendezvényen résztvevők személyét és vagyonát nem veszélyezteti.
39 § Együttműködési feladatok
(4) A biztonsági igazgatók (megbízottak) együttműködnek:
a) a vendég sportszervezet biztonsági igazgatójával;
b) a rendőri összekötőkkel (spotterekkel);
c) a szurkolókkal és azok csoportjaival;
d) a rendőri erőkkel és a biztosításba bevont egyéb szervezetekkel (katasztrófavédelem, tűzoltóság,
mentőszolgálat, közlekedési vállalat, stb.);
e) a Szövetség Biztonsági Osztályával, a szövetségi és játékvezetői ellenőrökkel.
30/2014. (02.11.) számú határozat
Az Elnökség a 2013/14-es bajnoki évre vonatkozó Klublicenc Szabályzatot az alábbiak szerint
módosítja:
Érintett
szabályzati
pont

VÁLTOZÁS LEÍRÁSA
Hatályos szabályzati pont
A licencet nem lehet átruházni a bajnoki év során. A licenc kérelmezési
joga a jelen szabályzat 92.§ és 96.§ szerinti szabályokban foglaltakkal
összhangban átruházható.

106 §

Módosított szabályzati pont
A licencet nem lehet átruházni a bajnoki év során. E rendelkezés alól
kivételt képez, ha
az indulási jogot átruházó sportvállalkozásnak olyan sportegyesület is
tagja, mely az indulási jogot átruházó sportvállalkozásba tagként
belépése és az NBI klublicenc licencesre történő átruházása előtt maga
rendelkezett az NBI-es indulási joggal, az indulási jogot átruházó
sportvállalkozásnak lejárt köztartozása nincs, és az indulási jogot
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átruházó sportvállalkozás legfőbb szerve határozatával az NBI-es
indulási jognak az NBI-es indulási joggal korábban rendelkező
sportegyesület tagra történő átruházásához hozzájárult, majd ezen
sportegyesület az NBI-es indulási jogát egy olyan új gazdasági
társaságra ruházza át, amelyben a sportegyesület is tag és amely új
gazdasági társaság jelen szabályzat előírásainak megfelel. A fentiek
szerinti indulási jog átruházásához szükséges az országos sportági
szakszövetség elnökségének előzetes jóváhagyása. Az MLSZ
elnöksége a licenc átruházás előzetes jóváhagyását megtagadja, ha az
átruházás feltételei nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak és az
MLSZ szabályzatában meghatározott feltételeknek.

92.§ b) pont

Hatályos szabályzati pont
[…] olyan gazdasági társaság (továbbiakban jelen fejezetben:
átruházás folytán indulási jogot szerző gazdasági társaság), melyet egy
regisztrált tag a versenyeken való részvétel céljából alapított és melyre
az indulási jogát három évnél nem régebben jogszerűen átruházta az
MLSZ Versenyszabályzatának és a Sporttörvénynek (2004/I.tv)
megfelelően.
Módosított szabályzati pont
[…] olyan gazdasági társaság (továbbiakban jelen fejezetben:
átruházás folytán indulási jogot szerző gazdasági társaság, amely az
indulási jogot az MLSZ Versenyszabályzatának és a Sporttv.
előírásainak megfelelően szerezte meg három évnél nem régebben),

92.§
3. bekezdés

Hatályos szabályzati pont
Az UEFA (MLSZ) a fenti „három éves szabály” alól felmentést adhat a
nemzetközi (nemzeti első osztályú) licenckérelmek tekintetében.
Módosított szabályzati pont
Az UEFA felmentést adhat a nemzetközi (UEFA) licenckérelmek
tekintetében, míg az MLSZ felmentést adhat a nemzeti első osztályú (NB
I) licenckérelmek tekintetében, a fenti „három éves szabály” alól.

31/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 1. számú mellékletét az
alábbiakkal egészíti ki:
Hivatásos labdarúgó VERSENYENGEDÉLY KÉRELMÉNEK benyújtásakor az alábbi nyilatkozatot is
csatolni kell. A nyilatkozat leadása nélkül hivatásos labdarúgó VERSENYENGEDÉLYE nem adható ki.
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NYILATKOZAT
labdarúgók játékos-ügynöki szerződéséről
Alulírott, mint a ________________________________________ Sportszervezet labdarúgója
Név:
______________________________
MLSZ azonosító szám:
______________________________
Születési helye, ideje:
______________________________
Anyja neve:
______________________________
kijelentem, hogy
 nem rendelkezem érvényes játékos-ügynöki szerződéssel;


20_______________-i lejárattal érvényes játékos-ügynöki szerződéssel rendelkezem.

A velem szerződésben álló személy neve:


_______________________________ FIFA licence-el rendelkező játékos-ügynök, aki
regisztrálva van ________________________ (ország megnevezése) nemzeti
szövetségénél



_______________________________ ügyvéd, aki érvényes működési engedéllyel és
felelősségbiztosítással
rendelkezik
________________________
(ország
megnevezése) területén.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelőek, továbbá tudomásul veszem, hogy
amennyiben a fenti adatok valótlansága bebizonyosodik, úgy ellenem az MLSZ, vagy annak
illetékes szerve fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
_______________________
_______________________
dátum
labdarúgó aláírása
Kitöltési útmutató:
- válaszadáskor a megfelelő választ aláhúzással kell jelölni;
- a nyilatkozat kitöltése és leadása minden hivatásos szerződés leadásakor kötelező;
- már nyilvántartásba vett hivatásos szerződések esetében, az érvényes versenyengedéllyel
rendelkező labdarúgók kötelesek a nyilatkozatot 2014. március 1-ig az MLSZ illetékes
szervéhez megküldeni
32/2014. (02.11.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a 2013/2014. évi NBI férfi felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság 223/2012. (12.13.). sz. Elnökségei határozattal elfogadott és a 95/2013. (05.13.) sz.
határozattal módosított versenykiírását akként módosítja, hogy annak 3/C. pontját hatályon kívül
helyezi.
Jelen határozat hatályba lépésének feltétele az, hogy a 2013/2014. évi NBI férfi felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírásának fentiek szerinti módosítását
- az MLSZ Versenyigazgatósága
- az MLSZ Versenybizottsága és
- az MLSZ NB I Bizottsága
véleményezze, továbbá a módosításhoz az NBI-ben szereplő mind a 16 sportszervezet írásban
egyetértően hozzájáruljon a versenykiírás 20/D. pontjának megfelelően. Az MLSZ Elnöksége a fentiek
szerinti vélemények és egyetértő nyilatkozatok beszerzésére felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát. Arra
az esetre, ha a fentiek szerinti feltételek teljesülnek és az NBI-s Versenykiírás a fentieknek
megfelelően módosul, az MLSZ Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy az NBI-es
versenykiírás jelen határozat szerinti módosulásából eredő technikai módosításokat, lépéseket és
változtatásokat hajtsa végre, és hirdesse meg az előírt módon a megváltoztatott szabályzatokat.
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33/2014. (02.11.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Versenyszabályzat 33 §. (6) és (7) pontja alapján kezdeményezi, hogy az
illetékes Versenybizottság módosítsa
a Magyar Kupa Döntő mérkőzés lejátszási idejét 2014. május 17. napról május 25-re;
a 2013-2014. évi NB I férfi felnőtt bajnokság 29. fordulójának időpontját, 2014. május 23-25-ről, 2014.
május 16-18. napokra.
34/2014. (02.11.) számú határozat
„A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége megvizsgálta az Újpest FC Kft. által benyújtott indulási
jog és licenc átruházási kérelmében foglaltakat és előzetesen támogatja az Újpest FC Kft. 2013/14-es
szezonra érvényes indulási jogának és klublicencének átruházását az Újpest 1885 Futball Kft. részére
az Újpesti Torna Egylet közbeiktatásával a Sporttörvény előírásainak megfelelően. A döntés
hatálybalépése érdekében felkéri a főtitkárt, hogy:
• kezdeményezze a 2013/14-es bajnoki szezonra vonatkozó NB I-es Versenykiírás módosításának
Versenybizottság, NB I-es Bizottság által történő jóváhagyását, továbbá keresse meg a 16 NBI-es
sportszervezetet a Versenykiírás módosításának egyetértő elfogadása érdekében;
• utasítsa a Klublicenc Adminisztrációt a rendkívüli licenceljárás soron kívüli lefolytatására és az
eredmény Elsőfokú Licencadó Bizottság elé terjesztésére,
• utasítsa a Központi Hivatalt annak vizsgálatára, hogy a tervezett jogügylet tekintetében valamennyi
jogszabályi előírás teljesüljön;
• mindezek eredményeképp külön előterjesztésben számoljon be az Elnökség részére a végleges
döntés meghozatalának támogatása érdekében.
Az ügy sürgősségére tekintettel az Elnökség indokolt esetben faxos szavazás keretében is
meghozhatja döntését a tárgykörben.”

13

Versenybizottsági határozatok
022/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
023/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-18 és U-16 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
024/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Keleti csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
025/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Keleti csoport 14-26. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
026/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép ”A” csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
027/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép ”B” csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
028/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Keleti csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
029/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Nyugati csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
030/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Nyugati csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
031/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Nyugati csoport 15-28. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
032/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi I. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Keleti csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
033/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi I. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Nyugati csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
034/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Keleti csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
035/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Keleti csoport 15-27. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
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036/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
037/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Keleti csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
038/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Nyugati csoport 16-30. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
039/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Nyugati csoport 14-26. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
040/2014. (02.07.) számú határozat
A 2013-2014. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Nyugati csoport 15-27. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
F-309/2013-2014 (02.12.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 Nyugati csoport 9-10. fordulóinak időpontjait kitűzte.
F-310/2013-2014 (02.12.) számú határozat
A Versenybizottság megállapította, a 2014. január 25-én 14:00 órára kiírt MVFC Berettyóújfalu –
Tolna-Mözsi FSE női futsal NB II bajnoki mérkőzés elmaradásában egyik csapat sem hibás, ezért a
mérkőzés új időpontját a két érdekelt csapat javaslata alapján állapítja meg.
A mérkőzés új időpontja: 2014. április 5. (szombat) 14:00 óra
F-311/2013-2014 (02.12.) számú határozat
A Versenybizottság a Tolna-Mözsi FSE és a Skorpió SE női futsal NB II sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2014. április 5-re kiírt Tolna-Mözsi FSE - Skorpió SE női futsal NB II bajnoki
mérkőzés
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. március 16. (vasárnap), 14:30 óra
F-312/2013-2014 (02.12.) számú határozat
A Versenybizottság megvizsgálta a Skorpió SE és a Hajdúböszörményi TE női futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. március 2-án 13:00 órára kiírt Skorpió SE –
Hajdúböszörményi TE női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. március 2. (vasárnap), 17:00 óra
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
I-126/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet ellen ID-18/2013-14. ügyiratszám alatt
elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti.
I-127/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet ellen ID-18/2013-14. ügyiratszám alatt
elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti.
I-128/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet ellen ID-18/2013-14. ügyiratszám alatt
elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti.
I-129/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet ellen ID-28/2013-14. ügyiratszám alatt
elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti.
I-130/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet ellen ID-18/2013-14. ügyiratszám alatt
elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti.
II-69/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az SZTK Futball Kft. sportszervezet elkövette a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
7. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget, ezért a sportszervezetet az FSZ 10. §
(4) bekezdés o) pontja alapján 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
II-70/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a ZTE FC Zrt. sportszervezet elkövette a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4)
bekezdés j) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget, ezért a sportszervezet vonatkozásában az
FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és a 14. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet, mint
visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
V- 188/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Molnár Eszter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő női futsal
Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 189/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kónya Sándor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében és a 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 190/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kohut Gergely labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében és a 82. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 191/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pócsi András labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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V- 192/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Dürgő Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 193/2013-14. (02.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bagó Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 4 (négy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
VI-80/2013-14. (02.13.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Lipták Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő nemzetközi
barátságos, felkészülési mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VI-81/2013-14. (02.13.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Lang Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő nemzetközi barátságos,
felkészülési mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VI-82/2013-14. (02.13.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Rudolf Gergely labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő nemzetközi
barátságos, felkészülési mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VI-83/2013-14. (02.13.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Kalmár Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő nemzetközi
barátságos, felkészülési mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VI-84/2013-14. (02.13.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Mevoungou Mekoulau Patrick labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
74. §-ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő nemzetközi
barátságos, felkészülési mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VI-85/2013-14. (02.13.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Nikola Trajkovic labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő nemzetközi
barátságos, felkészülési mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
Budapest, 2014. február 17.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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