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Elnökségi határozatok
35/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő hatósági, valamint
az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok keretében alkalmazott ügyintézési feladatok eljárásrendjét
tartalmazó javaslatot az előterjesztésben bemutatott tartalommal. Az Elnökség felhatalmazza a
Főtitkárt ezen eljárási rendek Főtitkári Utasítás formájában történő megjelentetésre.
Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a látvány-csapatsportok társasági adó támogatási rendszere
ellenőrzésének keretében a szükséges módszertani segédanyagok elkészítése érdekében
intézkedjen. Amennyiben a jogszabályban bekövetkezett változások, vagy a működés során felmerülő
tapasztalatok alapján az eljárásrendeknek a módosítása szükségessé válik, úgy azok módosítását az
Elnökség a Főtitkár saját hatáskörébe rendeli. Az Elnökség felkéri továbbá a Főtitkárt arra, hogy a
látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő hatósági, valamint ellenőrzési feladatok ellátásáról
évente készítsen beszámolót a Felügyelő Bizottság, illetve az Elnökség részére.
36/2014 (03.20) számú határozat
Az Elnökség összehívja az éves rendes Küldöttközgyűlést.
A Küldöttközgyűlés
időpontja:
2014. május 20. 10.00 óra.
helyszíne:
GLOBALL Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39
Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés
időpontja:
2014. május 29. 10.00 óra
helyszíne:
GLOBALL Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai:
1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása
2. A közhasznúsági melléklet, amely tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
szerinti éves beszámolót is, valamint a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság erről
írásos jelentésének elfogadása
3. Az Elnökség soron következő évi szakmai tervének és pénzügyi tervének, valamint a
Felügyelő Bizottság erről szóló írásos jelentésének elfogadása
4. Alapszabály módosítása
5. Az MLSZ egyes vagyoni értékű jogai értékesítésére kötendő szerződés(ek) jóváhagyása
37/2014 (03.20) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyólag elfogadta a Magyar Telekom Nyrt.-vel
kötendő szerződést.
38/2014 (03.20) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége megvizsgálta az Újpest FC Kft. által benyújtott indulási jog
átruházási kérelmet a Sporttörvény 33. § (2) d pontjában foglaltak szerint.
a)

b)

Az Elnökség sportszakmai és a sportjogi szempontokat figyelembe véve előzetesen jóváhagyja
az Újpest FC Kft. 2013-14-es szezonra érvényes indulási jogának átruházását az Újpesti Torna
Egyletre;
Az Elnökség az egyéb jogszabályi követelményeknek való megfelelésre és a hitelezői érdekek
védelmére tekintettel felhívja az Újpesti Torna Egylet figyelmét, hogy az Újpest FC Kft-hez a
Fővárosi Törvényszék 27 Fpk.01-12-011249/34. sz. végzésével, ideiglenes vagyonfelügyelőt
rendelt ki. Ebből következően az Elnökség döntése szerint az a) pontban foglaltak hatályba
lépésének feltétele, hogy a jog átadását az ideiglenes vagyonfelügyelő is jóváhagyja.

39/2014 (03.20) számú határozat
Az Elnökség a Biztonsági Szabályzat 20.§ .t az alábbi (6) ponttal egészítette ki:
A vendégcsapat kérelemmel fordulhat az MLSZ Főtitkárához, hogy a szervező a kötelezően
előírt 10% vendégjegy kereten túl is biztosítson számára vendégjegyet. A kérelmet 12 nappal a
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mérkőzés előtt kell benyújtani a többletigény nevesítésével és indoklásával. A kérelem a
mérkőzés időpontja előtt 7 nappal is benyújtható, amennyiben a szervező sportszervezet a
saját szurkolói rendelkezésére álló jegyek kevesebb, mint 50 %-át értékesítette.
A kérelem alapján a Főtitkár előírhatja, hogy a szervező köteles a 19.§ (1) bekezdés alapján előírt
10% felett is vendégjegyet igény szerint, valamint a biztonsági lehetőségek keretei között
rendelkezésre bocsátani.
40/2014 (03.20) számú határozat
Az Elnökség döntött, hogy amennyiben az NB I-es bajnokságban egy vendégcsapat a kötelezően
előírt 10% vendégjegy kereten túl igényt tart vendégjegyekre, abban az esetben a 2013/14 bajnoki
évben a hazai sportszervezet ebből adódó többlet költségeinek (biztosítás, szociális kiszolgálás, stb.)
különbözetét (többlet költség mínusz többlet bevétel) a Szövetség előzetes egyeztetés esetén
megtéríti.
41/2014 (03.20) számú határozat
1.
Az MLSZ Elnöksége a Biztonsági Képzési-, Továbbképzési- és Vizsga Szabályzatot
elfogadta, mely 2014. április 01-től hatályos.
2.

Az MLSZ Elnöksége a Biztonsági Képzési-, Továbbképzési- és Vizsga Szabályzat elfogadása
miatt a Biztonsági Szabályzatot az alábbiak szerint módosította:

A 45.§
(1) Rendezőnek csak a hatóság által a személy és vagyonvédelmi tevékenység végzésére kiállított
igazolvánnyal rendelkező - a képesítésekkel kapcsolatos jogszabályban és a BSZ-ban
meghatározott követelményeknek megfelelő, a labdarúgó mérkőzés rendezői feladatainak
ellátására felkészített - személy bízható meg. A rendezői állományt a Biztonsági képzési-,
Továbbképzési- és Vizsga Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően szakirányú
képzésben kell részesíteni.
(2) A biztonsági felelősök megyei/budapesti igazgatók és a megyei/budapesti biztonsági bizottságok
vezetői részére biztonsági felkészítést kell szervezni. A sportszervezetek tulajdonosait és
ügyvezetőit évente tájékoztatni kell a mérkőzésekkel kapcsolatos biztonsági tapasztalatokról.
A 46.§
(1) A Szövetség biztonsági felkészítési rendszerének működtetéséért a Biztonsági Iroda a felelős.
(2) A rendezők szakirányú biztonsági felkészítése elméleti, gyakorlati képzésből, vizsgáztatásból és
továbbképzésből áll.
(3) A sportszervezetek biztonsági felelősei és a rendezőszerv vezető biztonsági szakembereinek
felkészítését közösen kell végrehajtani.
(4) A megyei/budapesti igazgatók, megyei/budapesti biztonsági bizottságok vezetői, a
sportszervezetek tulajdonosai és ügyvezetői számára a bizottságok és értekezletek fórumait
felhasználva kell a továbbképzéseket, tájékoztatókat megszervezni.
(5) törölve
(6) törölve
42/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az UEFA, az EPFL, az ECA és a FIFPro nemzetközi szervezetek által aláírt
Megállapodás alapján az MLSZ NYIÁSZ-t az alábbi ponttal egészíti ki:
5/A. §
Hivatásos labdarúgók szerződéseinek minimál követelményei
(1) A Szerződést írásba kell foglalni, mindkét fél részéről (Hivatásos labdarúgó és Sportszervezet) az
erre felhatalmazottak részéről aláírva. A szerződés szintén tartalmaz utalást az aláírás helye és
időpontja vonatkozásában. Kiskorú hivatásos labdarúgó esetén szülői / gondviselői aláírás is
szükséges.
(2) A Szerződés tartalmazza a Hivatásos labdarúgó keresztnevét, vezetéknevét, születési idejét,
állampolgárságát, valamint teljes lakcímét. Kiskorú hivatásos labdarúgó esetén a szülő /
gondviselő ezen adatait is említeni kell.
(3) A Szerződés tartalmazza a Sportszervezet teljes nevét (cégjegyzékszámmal vagy a bírósági
végzés számával), valamint teljes címét és a képviselő nevét és címét, aki a Sportszervezet
képviseletében jogosult eljárni. (Hivatásos labdarúgói) Szerződést csak Sportszervezet köthet,
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amely közvetett vagy közvetlen tagja az MLSZ-nek, érvényes regisztrációval, a Nemzeti Klub
Licenc Szabályzatban meghatározottak szerint.
(4) Jelen szabályzat rendelkezéseiben leírtaknak a figyelembevételével, a Szerződés egyértelműen
meghatározza a kezdő (nap/hónap/év) és lejárati (nap/hónap/év) dátumot, továbbá meghatározza
a Hivatásos labdarúgó és a Sportszervezet egyenlő jogait a Szerződés felmondására és/vagy
meghosszabbítására. A lejárat előtti felmondás csak jelen Szabályzat rendelkezései szerint
lehetséges.
(5) A Szerződésben egyenlő jogokat kell biztosítani a Hivatásos labdarúgó és a Sportszervezet
számára a Szerződés felmondására és/vagy meghosszabbítására jelen szabályzat rendelkezései,
valamint a mindenkori hatályos törvények alapján.
(6) Amennyiben releváns, úgy további, a tárgyalásokba vagy Szerződés megkötésébe bevont
személyeket is megnevezhet a Szerződés (pl. szülő/gondviselő, jogi képviselő, játékos-ügynök,
tolmács stb.).
(7) A Szerződésnek tartalmaznia kell a Hivatásos labdarúgó és a Sportszervezet minden jogát és
kötelességét. A Hivatásos labdarúgó és a Sportszervezet vonatkozásában másik szerződés nem
vonatkozhat a munkajogi kapcsolatra. Amennyiben a Hivatásos labdarúgó és a Sportszervezet
között további szerződés létezik, vagy későbbiekben aláírásra kerül, a felek kötelesek hivatkozni
ezen Szerződésre, valamint minden időközben aláírt munkaszerződésre. Bármely további
megállapodás a munkaszerződés vonatkozásában kötelezően megküldendő az MLSZ felé.
(8) A Szerződésre az abban meghatározott választott nemzeti törvények vonatkoznak. A nemzeti
törvények megválasztása azonban nem lehet a Hivatásos labdarúgó jogaira vonatkozóan
hátrányos azon nemzeti törvényekkel szemben, amelyek abban az államban érvényesek, ahol a
Sportszervezet székhelye található.
(9) A Sportszervezet és a Hivatásos labdarúgó köteles megállapodni a Hivatásos labdarúgó
arculatához fűződő jogok hasznosítása vonatkozásában.
(10) A Sportszervezet köteles írásban rögzíteni a belső fegyelmi szabályokat a kapcsolódó
szankciókkal/büntetésekkel, valamint a Hivatásos labdarúgóra vonatkozó eljárásokkal. A
Sportszervezet köteles ezeket a szabályokat a Hivatásos labdarúgónak elmagyarázni.
(11) A Hivatásos labdarúgó és a Sportszervezet köteles betartani a vonatkozó anti-dopping
szabályokat.
(12) A Szerződés rögzíti az eljárást, ami követendő olyan vitás kérdések esetén, amelyek a
Szerződésben nem kerültek rögzítésre.
Bármely, a Sportszervezet és Hivatásos labdarúgó között jelen munkaszerződés vonatkozásában
keletkező vitát a mindenkor hatályos Sporttörvény és a Választott bírósági törvény előírásainak
megfelelő vitarendező testület, vagy bíróság elé kell vinni.
(13) Azokban az esetekben, amelyeket a FIFA Játékosok Státuszára és Átigazolására vonatkozó
Szabályzata megemlít, a FIFA Vitarendezési Bizottsága (DRC) dönthet, a Nemzetközi Sportdöntő
Bírósághoz (CAS) történő fellebbezés lehetőségével.
(14) A Sportszervezet és a Hivatásos labdarúgó köteles elfogadni a FIFA, UEFA, nemzeti szövetség,
Liga (amennyiben releváns) Alapszabályát, szabályait és döntéseit, amelyek jelen Szerződés
teljes részét képezik, és amit a felek aláírásukkal igazolnak. A Sportszervezet és Hivatásos
labdarúgó tudomásul veszik, hogy a fenti szabályok időről-időre változhatnak.
(15) A SPORTSZERVEZET KÖTELEZETTSÉGEI
15.1. A Szerződés meghatározza a Sportszervezetnek a Hivatásos labdarúgó felé fennálló
kötelezettségeit, az alábbiak szerint:
15.2. A Szerződés meghatározza a Sportszervezet pénzügyi kötelezettségeit, például:
a) Fizetés (rendszeres, havi, heti, teljesítmény alapú)
b) Egyéb pénzügyi juttatások (bónusz, jutalom, nemzetközi szereplés)
c) Egyéb juttatás (nem pénzbeli juttatások, pl. autó, lakhatás)
d) Orvosi- és egészség biztosítás baleset és betegség esetére (törvények szerint kötelező) és
fizetés játékképtelenség esetére (ezt pontosan definiálni kell, a fizetésre vonatkozó
jogkövetkezményeket is ideértve)
e) Nyugdíjalap, szociális (TB) költségek (kötelezettség a jogszabályi előírások illetve a Kollektív
Szerződés szerint).
15.3.
A Szerződésnek meg kell határozni a valutanemet, az összegeket, az azokhoz
kapcsolódó esedékességet (pl. tárgyhónap vége) és a fizetés módját (készpénz, átutalás, stb.)
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15.4.
A Szerződés szintén szabályozza a Sportszervezet bevételeinek növekedése
/csökkenése esetére alkalmazandó pénzügyi következményt (pl. feljutás, kiesés)
15.5.
Kiskorú hivatásos labdarúgók esetén, a Szerződés rögzíti, hogy a valamennyi
hivatásos labdarúgónak jogában áll folytatni a magyar törvényekben meghatározott kötelező
iskolai tanulmányait, amely biztosítja, hogy egyetlen Hivatásos labdarúgó sem szenved hátrányt a
nem futball jellegű oktatásban. Ez a rendelkezés a sportpályafutás befejezése utáni karrierre való
felkészülést is jelenti.
15.6.
A Sportszervezet és a Hivatásos labdarúgó megállapodnak - a nemzeti törvényi
szabályozás figyelembevételével - az adó megfizetése vonatkozásában.
15.7.
A Szerződés szabályozza - jelen szabályzatban meghatározottak szerint – a fizetett
szabadságot. A szabadság ütemezéséről a Sportszervezettel előzetesen meg kell állapodni és azt
a bajnoki időszakon kívül kell kiadni. Biztosítani kell, hogy egyszerre két hét egyben kiadható
legyen. A Szerződés meghatározza továbbá a Hivatásos labdarúgó normál munkanapját és
munkahetét.
15.8.
A Szerződés tartalmaz előírásokat az emberi jogok védelmére vonatkozóan (pl.
szabad vélemény-nyilvánításhoz való jog), valamint a Hivatásos labdarúgóval szembeni
diszkrimináció ellen.
15.9.
A Szerződés meghatározza a Sportszervezet egészség- és biztonságpolitikáját, ami
tartalmazza a kötelező egészség és balesetbiztosítást a Hivatásos labdarúgó vonatkozásában,
valamint a rendszeres orvosi/fogorvosi vizsgálatot, illetve a rendszeres orvosi kezelést képzett
szakemberek által, a sporttevékenység ellátásához kapcsolódóan. Szintén tartalmaz dopping
ellenes előírásokat.
15.10.
A Szerződés szintén rendelkezik a sérülések nyilvántartásáról (ideértve a nemzeti
válogatottban elszenvedett sérüléseket is), biztosítva a bizalmas adatkezelést. Hacsak a jog
másképp nem rendelkezik, alapvetően a sérülésre vonatkozó információkat a csapat orvosa
köteles nyilvántartani.
(16) A HIVATÁSOS LABDARÚGÓ KÖTELEZETTSÉGEI
16.1.
A Szerződés tartalmazza a Hivatásos labdarúgó kötelezettségeit a Sportszervezet felé
az alábbiak szerint.
16.2.
A Szerződés a Hivatásos labdarúgónak a Sportszervezet felé fennálló kötelezettségeit
tartalmazza:
a) Szerepeltetése esetén köteles a legjobb tudása szerint játszani;
b) Részvétel az edzéseken és a mérkőzésekre való felkészítésen a felettes személy
(vezetőedző) utasításai szerint;
c) Egészséges életmódot és magas szintű kondíciót fenntartani;
d) A Sportszervezet vezetői által adott instrukcióknak eleget tenni, annak szellemében élni
(ésszerű dolgok; pl. Hivatásos labdarúgó lakhelye a Sportszervezet számára megfelelő hely);
e) Részt venni a Sportszervezet rendezvényein (sport és kereskedelmi is);
f) Követni a Sportszervezet szabályait (ideértve a fegyelmi szabályokat is, amiről a Hivatásos
labdarúgót tájékoztatni kell szerződés aláírása előtt);
g) Sportemberként viselkedni más személyek irányába, akik a mérkőzéseken és az edzéseken
érintettek, továbbá elsajátítani és betartani a játék szabályait és elfogadni a mérkőzések hivatalos
személyeinek döntéseit;
h) Tartózkodni más futball eseményeken való részvételtől, más tevékenységektől vagy
veszélyektől, amelyek nem lettek engedélyezve a Sportszervezet által és nincsenek a
Sportszervezet biztosításával lefedve;
i) A Sportszervezet tulajdonára vigyázni és visszaszolgáltatni azokat szerződés lejártát
követően;
j) Azonnal értesíteni a Sportszervezetet betegség vagy baleset esetén, és nem alávetni magát
(kivéve sürgősség esetén) bármilyen orvosi kezelésnek a Sportszervezet előzetes értesítése
nélkül, valamint játékképtelenség esetén orvosi igazolást bemutatni;
k) Részt venni rendszeres orvosi vizsgálaton és a Sportszervezet orvosa által előírt orvosi
kezeléseken;
l) Megfelelni a szövetség, liga, Hivatásos labdarúgó érdekképviselet, Sportszervezet stb. antidiszkriminációs politikájának;
m) Tartózkodni minden olyan kijelentéstől, amely a Sportszervezetet vagy a futballt méltánytalan
helyzetbe hozza (pl. sajtónyilatkozatok)
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n) Tartózkodni valamennyi szerencsejátéktól vagy labdarúgáshoz kapcsolódó fogadástól.
16.3.
A Sportszervezet és a Hivatásos labdarúgó megállapodnak - a nemzeti szabályozás
figyelembevételével - az adó megfizetése vonatkozásában.
16.4.
A Hivatásos labdarúgó jogosult második orvosi véleményre független orvosi szakértő
által, amennyiben a Sportszervezet specialistájának véleményét vitatja. Amennyiben a szakértői
vélemények eltérőek, a felek megállapodnak független harmadik szakértő személyében, kinek
véleménye a felekre nézve kötelező erejű.
(17)
A SZERZŐDÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEI
17.1.
A Sportszervezet és a Hivatásos labdarúgó az alábbi záró rendelkezésekkel köteles
kiegészíteni a szerződés tartalmát:
(a) alkalmazandó jog;
(b) vitarendezési fórumok;
(c) több nyelven készült Szerződés esetén az irányadó változat megjelölése;
(d) az aláírt Szerződés bizalmas kezelésére vonatkozó kikötés (hacsak a nemzeti jog vagy a
futballra vonatkozó szabályok elő nem írják a nyilvánosságra hozatalt)
(e) utalás arra, hogy a Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti a
szerződés többi részének hatályát;
(f) az aláírt szerződési példányok száma, és azok megjelölése, akikhez eljuttatják;
(g) a mellékletek megjelölése, amelyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és
amelyeket a Hivatásos labdarúgóval meg kell ismertetni;
(i) utalás arra, hogy a szerződés bárminemű módosítása, kiegészítése kizárólag a felek írásbeli
megállapodásával érvényes.
17.2.
A felek megegyeznek a szükséges mellékletek tartalmában és aláírják azokat.
Mellékletek:
- a Sportszervezet belső szabályzatai (ideértve a Fegyelmi Szabályzatot, amennyiben releváns)
- a labdarúgásra vonatkozó egyéb szabályok
43/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi NB I. női felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
44/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi NB II. női felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
45/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi női felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa versenykiírását
elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
46/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
47/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi leány U-15 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
48/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi leány U-15 korosztályú ½ pályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
49/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014. évi férfi felnőtt futsal Szuper Kupa versenykiírását elfogadta, mely jelen
határozat mellékletét képezi.
50/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi NB I. férfi felnőtt futsal bajnokság versenykiírását elfogadta,
mely jelen határozat mellékletét képezi.
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51/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi NB II. férfi felnőtt futsal bajnokság versenykiírását elfogadta,
mely jelen határozat mellékletét képezi.
52/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi férfi felnőtt futsal Magyar Kupa versenykiírását elfogadta, mely
jelen határozat mellékletét képezi.
53/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I.o. férfi U-20 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
54/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I.o. fiú U-17 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
55/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I.o. fiú U-15 korosztályú országos futsal bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
56/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I.o. fiú U-13 korosztályú országos futsal bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
57/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I.o. fiú U-11 korosztályú országos futsal bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
58/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi II.o. férfi U-20 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
59/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi II.o. fiú U-17 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
60/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi NB I. női felnőtt futsal bajnokság versenykiírását elfogadta,
mely jelen határozat mellékletét képezi.
61/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi NB II. női felnőtt futsal bajnokság versenykiírását elfogadta,
mely jelen határozat mellékletét képezi.
62/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015.évi női felnőtt futsal Magyar Kupa versenykiírását elfogadta, mely
jelen határozat mellékletét képezi.
63/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I.o. leány U-17 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
64/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I.o. leány U-15 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
65/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I.o. leány U-13 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.
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66/2014 (03.20) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a szövetség hosszú távú stratégiájának megvalósításáról
szóló előrehaladási jelentést megtárgyalta és az abban foglalt megállapításokat és javaslatokat
elfogadta
67/2014 (03.20) számú határozat
Az MLSZ Elnökség megtárgyalta és jóváhagyta „a budapesti labdarúgó létesítmények fejlesztési
koncepciójáról” szóló előterjesztést és felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy a program
végrehajtása érdekében
a) a támogatási konstrukció kidolgozásában, és a támogatási szerződések aláírásakor az MLSZt képviselje;
b) alakítsa ki a végrehajtás szervezeti hátterét;
c) a költségvetési támogatási szerződés keretei között kötelezettséget vállaljon.
68/2014 (03.20) számú határozat
Az Elnökség a Jogi Bizottság Ügyrendjének 6.3.1 Határozatképesség elnevezésű pontját az
alábbiakkal egészítette ki:
A Bizottság döntéshozatalát halaszthatatlan esetben a Bizottság elnöke által kijelölt legalább három
tagú tanácsban is gyakorolhatja.
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Versenybizottsági határozatok
074/2014. (03.17.) számú határozat
A 2014. április 6-án ( vasárnap ) 16.30 órára kisorsolt Balmazújváros Sport Kft. – Békéscsaba 1912
Előre Futball Zrt. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. április 5. ( szombat )
16.30 óra
075/2014. (03.17.) számú határozat
A 2014. március 22-én ( szombat ) 15.00 órára kisorsolt Fehérvár FC Kft. – Rákosmenti KSK NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. március 22. ( szombat ) 12.00 óra
076/2014. (03.17.) számú határozat
A 2014. április 27-én ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. – Fehérvár FC Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. április 25. ( péntek ) 16.00 óra
077/2014. (03.17.) számú határozat
A 2014. április 20-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Andráshida LSC – Győri ETO FC Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. április 19. ( szombat ) 17.00 óra
F-379/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág 1-2. fordulóinak időpontjai a következőek:
Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág
forduló

dátum

nap

idő

vendég

1

2014.03.14

péntek

1

2014.03.17

hétfő

18:30 FCV SPORTSZERVEZŐ KFT. MAFC

2

2014.03.24

hétfő

18:30 ARAMIS SE

2

2014.03.27 csütörtök 20:00 MAFC

hazai

19:00 DUNAKESZI KINIZSI FK KFT. ARAMIS SE

DUNAKESZI KINIZSI FK KFT.
FCV SPORTSZERVEZŐ KFT.

F-380/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „A” csoport 1-2. fordulóinak időpontjai a következőek:
Férfi futsal NB II Rájátszás `A` csoport
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

1

2014.03.14 péntek 19:30 FTC FUTSAL KFT. MÉHKERÉKI SE

1

2014.03.14 péntek 21:00 MAFC

1

2014.03.17

hétfő

20:00 VÁCI FUTSAL SE

1988 DÉLI FC

2

2014.03.24

hétfő

18:30 DFDSE

FTC FUTSAL KFT.

2

2014.03.24

hétfő

20:00 MÉHKERÉKI SE

VÁCI FUTSAL SE

2

2014.03.24

hétfő

20:30 1988 DÉLI FC

MAFC

DFDSE

F-381/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „B” csoport 1-10. fordulóinak időpontjai a következőek:
F-382/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „C” csoport 1-3. fordulóinak időpontjai a következőek:
Férfi futsal NB II Rájátszás `C` csoport
forduló
1

dátum

nap

idő

hazai

2014.03.14 péntek 20:30 TOLNA-MÖZS FSE
10

vendég
ENERGIA SC GYÖNGYÖS

1

2014.03.14 péntek 21:00 ASTERIX SC

GÖCSEJ SPORT KLUB

1

2014.03.17

hétfő

21:00 GÖDI SE

2

2014.03.24

hétfő

19:00 TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZKE ASTERIX SC

2

2014.03.24

hétfő

19:00 ENERGIA SC GYÖNGYÖS

GÖDI SE

2

2014.03.24

hétfő

20:00 GÖCSEJ SPORT KLUB

TOLNA-MÖZS FSE

3

2014.03.28 péntek 20:30 TOLNA-MÖZS FSE

3

2014.03.31

hétfő

19:00 TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZKE ENERGIA SC GYÖNGYÖS

3

2014.03.31

hétfő

21:00 GÖDI SE

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZKE

ASTERIX SC
GÖCSEJ SPORT KLUB

F-383/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB I Rájátszás Alsó-ág csoport 1-10. fordulóinak időpontjai a
következőek:
F-384/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „D” csoport 1. fordulójának időpontjai a következőek:
Férfi futsal NB II Rájátszás `D` csoport
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

1

2014.03.14 péntek 21:00 ÚJPESTI FUTSAL CLUB

ÚJPESTI TE

1

2014.03.17

hétfő

18:15 ETO FUTSAL CLUB

1

2014.03.17

hétfő

19:30 MVFC SPORTSZERVEZŐ KFT. SALGÓTARJÁNI VSE

LABDAKERGETŐ BKSE

F-385/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „E” csoport 1. fordulójának időpontjai a következőek:
Férfi futsal NB II Rájátszás `E` csoport
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

1

2014.03.14 péntek 20:00 TÖRÖKBÁLINTI FS DREAM TEAM SE

1

2014.03.14 péntek 20:30 NAGYMAROS FC

1

2014.03.17

hétfő

20:00 SZTE EHÖK SE

MAGYAR MÁLTAI SZ. SE
KELEN SC

F-386/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB I Rájátszás Felső-ág 1-2. fordulójának időpontjai a következőek:

forduló
1
1
2
2

dátum
2014.03.16
2014.03.16
2014.03.23
2014.03.23

Női Futsal NB I Rájátszás Felső-ág
nap
idő
hazai
vasárnap 18:00 MISKOLCI VÉNUSZ NFSE
vasárnap 18:45 ETO FUTSAL CLUB
vasárnap 16:30 DEBRECENI EAC
vasárnap 18:30 ASTRA HFC KFT.

vendég
DEBRECENI EAC
ASTRA HFC KFT.
ETO FUTSAL CLUB
DUNAKESZI KINIZSI FK KFT.

F-387/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB I Rájátszás Alsó-ág 1. fordulójának időpontjai a következőek:
Női Futsal NB I Rájátszás Alsó-ág
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

1

2014.03.16 vasárnap 17:00 TOLNA-MÖZSI NONPROFIT KFT ELTE SE

1

2014.03.19

szerda

20:00 SZOESE

UNIVERZUM SPORT CLUB
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F-388/2013-2014 (03.13.) számú határozat
Női Futsal Magyar Kupa Döntő
2014. március 29. (szombat) 17:30 óra – Nagykáta, Városi Sportcsarnok
-

Astra HFC Kft.

Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft.

F-389/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „F” csoport 1-2. fordulójának időpontjai a következőek:
Férfi futsal NB II Rájátszás `F` csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

1

2014.03.17 hétfő 22:00 KORMÁNYŐR SE

2

2014.03.24 hétfő 20:30 NAGYTÉTÉNYI SE PCSLE

NAGYTÉTÉNYI SE

N-101/2013-2014 (03.12.) számú határozat
A Versenybizottság a sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. április 27.-én 10:00-ra
kiírt NKSE-Jászberény FC – Dorogi Diófa SE női NB II. osztályú labdarúgó bajnoki mérkőzés új
időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. április 27. (vasárnap) 12:00 óra
N-102/2013-2014 (03.13.) számú határozat
A Versenybizottság a Fehérvár FC Kft és a VFC Sport Kft U-15 sportszervezetek írásbeli kérelmére
hozzájárul a 2014. április 12. 10:00-ra kiírt VFC Sport Kft U-15 - Fehérvár FC Kft leány U-15 Közép
csoport labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. április 13. (vasárnap) 14:00 óra
N-103/2013-2014 (03.14.) számú határozat
A Hegyvidék SE Kft csapatát a 2013-2014. évi női NB II Keleti csoport bajnokságból kizárja, eddigi
eredményeit (pontok és gólkülönbség) törli, és a bajnokság utolsó helyére helyezi. A bajnokság
hátralévő mérkőzésein a Hegyvidék SE Kft ellenfelei a mérkőzések 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel
kapják meg. Az ellenfeleknél az eddig elért eredményeket meghagyja.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok

I-148/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 8-án lejátszott Újpest - Kaposvár NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont az Újpest FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontjában, az FSZ 7. § (4) bekezdés a) és e) pontjai, valamint az FSZ
101. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket, ezért az FSZ 101. § (2) bekezdés a/aa. pontja
alapján a sportszervezetet 300.000,- Ft azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
I-149/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sivic Tomislav sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert 200.000,- Ft, azaz
Kettőszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-150/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Souza Dos Santos Paulo Vinicius 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-151/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Rodenbücher István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-152/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 16-án lejátszott FTC - DVSC NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § B) pontja, az FSZ 7. § (4) bekezdés a) és e) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 300.000,- Ft azaz
Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 16-án lejátszott FTC - DVSC NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. § B)
pontja, az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 150.000,- Ft azaz
Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-153/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 16-án lejátszott Fehérvár - Győr NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. és sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 16-án lejátszott Fehérvár - Győr NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Győri ETO FC Kft. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. § B)
pontja, az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontja és az FSZ 101. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ab. pontja alapján a sportszervezetet 500.000,- Ft azaz
Ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-154/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet elkövette a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 92. § szerinti fegyelmi vétséget, ezért a sportszervezetet az FSZ. 92. § b) pontja
alapján az igazolási és átigazolási jogból kizárja mindaddig, ameddig az ID-33/2013-14. számú
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fegyelmi eljárásban szereplő nettó 2.299.000,- Ft, azaz Kétmillió-kettőszázkilencvenkilencezer
forint összegű tőke és annak szerződés szerinti késedelmi kamatai tartozását Bertus Lajos
(azonosító száma: 147662) labdarúgó részére nem fizeti meg.
A pénzügyi teljesítés megtörténtét felek kölcsönös nyilatkozata alapján kell a FEB előtt igazolni!
I-155/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 14-én lejátszott Diósgyőr - Lombard NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 1. § (2) bekezdésében foglalt, az FSZ 7.§ B) pontja, az FSZ 86. § (1) bekezdés
szerinti fegyelmi vétségeket, ezért az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet
200.000,- Ft azaz Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
II- 81/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Almási László 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II- 82/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kormos László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II- 83/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kis László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert 200.000,- Ft, azaz
Kettőszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
II- 84/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Remili Mohamed 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-247/2013-14. (03.18) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Szilveszter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a labdarúgót
4 (négy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-248/2013-14. (03.18) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bényei Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-249/2013-14. (03.18) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Berdó Valentin 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-250/2013-14. (03.18) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vas László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert az öltözőtől és a kispadtól 2
(kettő) soron következő NB III-as férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
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III-251/2013-14. (03.18) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Eisenberger Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-252/2013-14. (03.18) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 16-án lejátszott Komló - Bölcske NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Komlói Bányász SK sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 10. § (4)
bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 16-án lejátszott Komló - Bölcske NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Bölcskei SE sportszervezet megvalósította az FSZ 7. § (4)
bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a
sportszervezetet 150.000,- Ft azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
III-253/2013-14. (03.18) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács György labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 218/2013-14. (03.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tyukász Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi futsal Magyar
Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 219/2013-14. (03.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Komáromi Péter 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 férfi
futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 220/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fehér Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban
részesesíti.
V- 221/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 222/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szőke Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
V- 223/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sümegi István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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V- 224/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Petró Ákos 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 férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 225/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Solti Norbert 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 férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 226/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ruzicska Attila 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 férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 227/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bartal Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 228/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mészáros Dominik labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 229/2013-14. (03.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Laucsek András Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VI-90/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 12-én lejátszott Nyíregyháza - Debrecen Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés e) pontjai szerinti
fegyelmi vétségeket, ezért az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,Ft azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 12-én lejátszott Nyíregyháza - Debrecen Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ B) pontja szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 10.
§ (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft azaz Százezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
VII-161/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT az Új Lombard Sport Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminhatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-162/2013-14. (03.18.) számú határozat
Az FT az MTK Budapest Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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Fellebbviteli Bizottsági határozatok
1/2014.(03.13.) számú határozat
Az FVB az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) 2014. február 4. napján tárgyalás megtartása után
meghozott III-224/2013-14. számú határozatát az MLSZ Fegyelmi Felügyelő Testület által benyújtott
fellebbezés alapján és az FSZ 68. § (1) bekezdés b) és (3) bekezdése figyelembe vételével
megváltoztatja, az alábbiak szerint:
az FVB az Egri FC Kft. sportszervezetet az ellene ID-21/2013-14. ügyiratszám alatt elrendelt fegyelmi
eljárásban az FSZ 47. § (4) bekezdés c) pontja alapján felmenti.
2/2014.(03.13.) számú határozat
Az MLSZ FVB az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) által 2014. február 4. napján tárgyalás
megtartása után
meghozott III-223/2013-14. számú határozatával szemben, az Egri FC Kft.
képviseletében benyújtott fellebbezést az FSZ 68. § (1) bekezdés d) és (10) bekezdés c) és d)
pontjai alapján elutasítja.
3/2014.(03.13.) számú határozat
Az FVB alelnöke az MLSZ Versenybizottság (VB) által 2014. február 27. napján tárgyalás
mellőzésével meghozott 058/2014. ügyiratszámú határozatával szemben, az Egri FC Kft. jogi
képviselője dr. Németh Renáta ügyvéd által benyújtott fellebbezést az LVSZ 115. § (2) bekezdés c)
pontjai alapján elutasítja.
4/2014.(03.13.) számú határozat
Az FVB alelnöke az MLSZ Versenybizottság (VB) által 2014. február 27. napján tárgyalás
mellőzésével
meghozott 059/2014. ügyiratszámú határozatával szemben, az Egri FC Kft. jogi
képviselője dr. Németh Renáta ügyvéd által benyújtott fellebbezést az LVSZ 115. § (2) bekezdés c)
pontjai alapján elutasítja.
5/2014.(03.13.) számú határozat
Az FVB alelnöke az MLSZ Versenybizottság (VB) által 2014. február 27. napján tárgyalás
mellőzésével
meghozott 060/2014. ügyiratszámú határozatával szemben, az Egri FC Kft. jogi
képviselője dr. Németh Renáta ügyvéd által benyújtott fellebbezést az LVSZ 115. § (2) bekezdés c)
pontjai alapján elutasítja.
6/2014.(03.13.) számú határozat
Az MLSZ FVB az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) által 2014. február 25. napján tárgyalás megtartása
után meghozott V-207/2013-14. számú határozatának Takács Tamás (azonosító száma: 232416)
labdarúgóra vonatkozó része ellen Takács Tamás labdarúgó által benyújtott fellebbezést az FSZ 68. §
(1) bekezdés d) és (10) bekezdés d) pontjai alapján elutasítja.
7/2014.(03.20.) számú határozat
Az FVB az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) 2014. március 11. napján tárgyalás megtartása után
meghozott I-137-1/2013-14. számú határozatát - amely az FEB tárgyalás mellőzésével 2014. március
11. napján hozott I-137/2013-14. számú határozatát hatályában változatlanul fenntartotta - az FSZ
68. § (1) bekezdés b) és a (3) bekezdésének mindkét fordulata alapján
megváltoztatja,
akként, hogy a Pavlovic Mateo labdarúgó cselekményét a fellebbezett határozatban írt durva játék
(FSZ 74. §) helyett, az FSZ 72. § (1) bekezdésében minősített sportszerűtlen magatartásnak minősíti,
és ezért a labdarúgó büntetését az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel 2 (kettő) soron
következő felnőtt bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásra enyhíti.
8/2014.(03.20.) számú határozat
Az FVB az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) 2014. február 25. napján tárgyalás megtartása után
meghozott V-207/2013-14. számú határozatának Sebestyén Dávid (azonosító száma: 132359)
labdarúgóra vonatkozó részét az FSZ 68. § (1) bekezdés a) és a (2) bekezdése alapján
helybenhagyja.

17

Jogi Bizottsági határozatok
JB. 1/2014. (03.13.) számú határozata
A kérelmező által törvényességi felülvizsgálati kérelemnek helyt ad, és a Fegyelmi Szabályzat 71. §
szerint hatályon kívül helyezi a Békés Megyei Fegyelmi Bizottság által 406/2013-2014. számon hozott
határozatát, továbbá a Békés Megyei Fellebbviteli Bizottság FB-7/2013-2014. számú határozatát, és a
Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasítja.
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Labdarúgó Szövetség Főtitkára a 41/2014. (03.20.) számú Elnökségi Határozattal Kiadott
Biztonsági Képzési,- Továbbképzési és Vizsgaszabályzat 11.§-a alapján kiadja a Vizsgabizottságok
elnökeiről és vizsgabizottsági tagjairól szóló jegyzéket, valamint a vizsgadíj megállapított összegét,
amely a 2014-2015 évi bajnokság időszakára vonatkozik.
Vizsgabizottságok Elnökei:
- Kabók József,
- Lapis János,
- Kovács Péter
Vizsgabizottsági tagok:
- a sportszervezet biztonsági felelőse,
- az illetékes rendőr főkapitányság képviselője
Rendezői állomány vizsgadíja: 2.500,-Ft/fő/vizsga

Budapest, 2014. március 25.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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