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Elnökségi határozatok
72/2014 (04.22) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 14/2014. (02.11.) számú határozatában foglaltakkal összhangban úgy
határozott, hogy a 2012/2013 évi szolidaritási támogatás összege a folyósítás feltételeinek megfelelő
14 sportszervezet között egyenlő arányban kerüljön felosztásra. A 14/2014. (02.11.) számú
határozatban rögzített valamennyi feltételt az Elnökség változatlan formában hatályban tartja.
73/2014 (04.22) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az utánpótlás programok állami támogatásának elosztására vonatkozó 27/2014
(02.11.) határozatot módosítja. Eszerint a határozat 2. pontjában nevesített 1. számú mellékletbe, a
10. sorszám alatt a Paksi Futball Club Kft. helyett, a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet
Sportiskola kerül.
74/2014 (04.22) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Országos Sporttelep-felújítási Program második üteméről szóló tájékoztatót
elfogadta. A program keretében a szövetség megyei szervezeti 726 amatőr sportszervezet részére,
összesen 3 milliárd forint fejlesztési támogatást szavaztak meg.
75/2014 (04.22) számú határozat
1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Kedvezményes Pályaépítési Program keretében
benyújtott pályázatok alapján, a megyei igazgatóságok javaslatát figyelembe véve döntött az
alábbi műfüves pályaépítések kivitelezéséről:
Kérelmező neve

Megye

Pályatípus

1 Tompa Város Önkormányzata

Bács-Kiskun

20x40

2 Pécsvárad Város Önkormányzata

Baranya

20x40

3 Szászvár Nagyközség Önkormányzat

Baranya

20x40

4 Bucsa Község Önkormányzata

Békés

20x40

5 Nyékládháza Város Önkormányzata

Borsod

20x40

6 Csengele Községi Önkormányzat

Csongrád

20x40

7 Balástya Községi Önkormányzat

Csongrád

20x40

8 Cece Nagyközség Önkormányzata

Fejér

20x40

9 Hajdúhadház Város Önkormányzata

Hajdú-Bihar

20x40
20x40

12 Kunhegyes Város Önkormányzata

Heves
Jász-NagykunSzolnok
Jász-NagykunSzolnok

13 Bakonysárkány Községi Önkormányzat

Komárom-Esztergom

20x40

14 Bercel Községi Önkormányzat

Nógrád

20x40

15 Csurgó Város Önkormányzata

Somogy

20x40

16 Döbrököz Község Önkormányzata

Tolna

20x40

17 Ajak Község Önkormányzata

Szabolcs

20x40

18 Kerta Község Önkormányzata

Veszprém

20x40

19 Taliándörögd Község Önkormányzata

Veszprém

20x40

20 Letenye Város Önkormányzata

Zala

20x40

10 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
11 Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

20x40
20x40

2. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a jelen határozat 1. pontjában szereplő
nyertes pályázókkal - a kivitelezői tendert követően - a szerződést kösse meg, és intézkedjen a
kivitelezések megkezdéséről.
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3. Az MLSZ Elnökségének döntése szerint a Kedvezményes Pályaépítési Program keretében
formailag megfelelt, de a rendelkezésre álló teljes pénzügyi keret lekötése miatt jelen határozat 1.
pontjában nem szereplő alábbiakban felsorolt pályázók tartaléklistára kerülnek.
Kérelmező neve

Megye

Pályatípus

Bács

20x40

2 Geresdlak Község Önkormányzata

Baranya

20x40

3 Bóly Város Önkormányzata

Baranya

20x40

4 Gönc Város Önkormányzata

Borsod

20x40

5 Sajószöged Község Önkormányzata

Borsod

20x40

Veszprém

20x40

1 Nagybaracska Község Önkormányzata

6 Devecser Város Önkormányzata

4. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy amennyiben jelen határozat 1. pontjában
szereplő bármely pályázó a pályaépítéstől visszalép és/vagy a sportfejlesztési program pénzügyi
kerete ezt lehetővé teszi, saját hatáskörben meghozott döntése alapján, a tartaléklistán szereplő
pályázóval/pályázókkal szerződést kössön.
76/2014 (04.22) számú határozat
1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége megtárgyalta a labdarúgó akadémiák és egyes
kiemelt utánpótlás-neveléssel foglalkozó szervezetek átvilágításáról szóló átfogó jelentést
(Foot-Pass Global Report) és az abban foglaltakat tudomásul vette.
2. Az Elnökség felkéri az MLSZ Főtitkárát, hogy az audit jelentés vezetői összefoglalóját az
MLSZ honlapján hozza nyilvánosságra.
3. Az MLSZ Elnöksége megerősíti, hogy a projekt második szakaszát (tréning, fejlesztési
program és felkészülés a teljes auditra) a Double-Pass cég bevonásával végre kell hajtani.
4. Az Elnökség felkéri az MLSZ Főtitkárát, hogy intézkedjen arról, hogy
a) az utánpótlás-nevelési koncepció kidolgozása során az átvilágítási jelentésben foglaltak
kerüljenek figyelembe vételre,
b) az ad-hoc bizottság munkája és a projekt második szakasza összhangban valósuljon
meg,
c) a projekt második szakaszának végrehajtásához szükséges szervezeti keretetek álljanak
rendelkezésre, a szövetség részéről a szakmai felelősök kerüljenek kijelölésre.
77/2014 (04.22) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége az utánpótlás-nevelő központok részére 1,710 millió Forint forrás
felosztásáról dönt a határozat 1. sz. melléklete szerint.
2. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy valamennyi támogatásban részesülő akadémiát,
sportszervezetet külön-külön tájékoztasson a részére megállapított támogatási összeg tételes
levelezetéséről.
3. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy készítsen előterjesztést, amely a jelen döntéssel nem
érintett, jelentős utánpótlás-nevelési tevékenységet végző szervezetek részére összesen 400
millió Forint összegű támogatási összeg felosztására és a felhasználási feltételek
meghatározására tesz javaslatot.
4. Az MLSZ Elnöksége úgy dönt, hogy az akadémiák, utánpótlás-centrumok részére folyósítandó
utánpótlás-nevelési támogatáson belül a teljesítményalapú támogatás jelenlegi közel 50%-os
részarányát évről-évre növelni kívánja.
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1. sz. melléklet

Utánpótlás-nevelő Központ
Békéscsaba Előre 1912 SE (Békéscsaba UFC)

Támogatás (mFt)
45

Bozsik József Labdarúgó Akadémia (Nyírsuli)
Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.
Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör SE
Felcsút Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
FTC Labdarúgó Zrt.
Győri ETO FC Kft.
Honvéd FC Kft.
Illés Sport Alapítvány
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia
Kecskeméti Torna Egylet Labdarúgó Kft.
PMFC-Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány
Újpesti Torna Egylet
Vasas Kubala Akadémia Kft.
Összesen

45
178
77
175
75
180
185
185
55
63
62
185
100
100
1 710

78/2014 (04.22) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyja az MLSZ 2014/2015 évi sportfejlesztési
programját.
Az Elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy

-

a részletes sportfejlesztési programot a jóváhagyó hatóság (Nemzeti Sport Intézet) részére
nyújtsa be,

-

a jóváhagyás feltételeként a Nemzeti Sport Intézet által hatósági eljárás keretében elrendelt
esetleges módosításokat a programon vezesse át,

-

a sportfejlesztési program jóváhagyását követően gondoskodjon a programban foglaltak
megvalósításáról.

79/2014 (04.22) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadja az MLSZ 2013 évi elnökségi szakmai
beszámolóját, egyben felkéri az MLSZ Elnökét, hogy a szakmai beszámolót elfogadásra terjessze a
Közgyűlés elé.
80/2014 (04.22) számú határozat
„A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadja az MLSZ 2013. december 31-i közhasznúsági
jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját 16.560.385 eFt mérlegfőösszeggel és 389.548 eFt
tárgyévi

közhasznú

eredménnyel.

A

tárgyévi

nyereséget

az

Elnökség

javasolja

a

„tőkeváltozás/eredmény” sorba helyezni. Az Elnökség felkéri az MLSZ Elnökét, hogy a közhasznúsági
jelentést és egyszerűsített éves beszámolót terjessze az éves közgyűlés elé.
81/2014 (04.22) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadja az elnökség soron következő évi szakmai tervét,
egyben felkéri az MLSZ Elnökét, hogy a szakmai tervet elfogadásra terjessze a Küldöttközgyűlés elé.
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82/2014 (04.22) számú határozat
Az Elnökség megvizsgálta az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat, ideértve a FIFA
ajánlásait, és elfogadta az Alapszabály módosításával kapcsolatos fő irányelveket.
Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy az elfogadott elvek alapján az MLSZ Alelnökével készítsen
konkrét szövegjavaslatot, egyeztessen a tag sportszervezeteket képviselő társadalmi testületekkel,
illetve bizottságokkal, és ezen egyeztetéseket is figyelembe véve készítse el az Alapszabály
módosítására vonatkozó végleges szövegszerű küldöttközgyűlési határozati javaslatot, amelyet
terjesszen az Elnökség elé faxos szavazásra.
83/2014 (04.22) számú határozat
1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadja, hogy az MLSZ 2014. május 20-ra összehívott
küldöttközgyűlésének 5 sz. napirendi pontjához kapcsolódóan a következő előterjesztés kerüljön a
küldöttek részére kiküldésre:
„Előterjesztés az MLSZ küldöttközgyűlése részére
Az MLSZ egyes vagyoni értékű jogai értékesítésére kötendő szerződés jóváhagyása c. napirendi pont
tekintetében.
A Civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civiltv.) – melynek rendelkezéseit a sportról szóló
2004. évi I. tv. 20. § (3) bekezdése alapján az MLSZ esetében is alkalmazni kell – 8. §-ának előírásai
alapján a reklám, hirdetési és közvetítési jogokkal kapcsolatos határozatlan vagy egy évnél hosszabb
időre kötött szerződéseket a legfőbb szervvel (MLSZ küldöttközgyűlés) évente jóvá kell hagyatni,
ennek hiányában a szerződések hatályukat vesztik.
Az MLSZ az alábbi partnerekkel hirdetési, reklám (együttesen szponzori) és közvetítési jogok
tekintetében az alábbi szerződéseket kötött:
- Sportfive International SA egyes közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés,
- Magyar Telekom Nyrt. szponzori szerződés,
- OTP Bank Nyrt. szponzori szerződés,
- adidas Budapest Kft. szponzori szerződés,
- Ness Hungary Kft szponzori szerződés,
- Jet.Sol Kft. szponzori szerződés.
Az MLSZ Elnöksége kéri az MLSZ küldöttközgyűlését, hogy a fentiek szerinti szerződéseket hagyja
jóvá, továbbá hatalmazza fel az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket lejáratuk és a felek
megállapodása esetén meghosszabbítsa.
Határozati javaslat
Az MLSZ Küldöttközgyűlése az …igen ….. nem és … tartózkodás mellett meghozta a következő
…/2014. (V.20.) sz. határozatot:
Az MLSZ Küldöttközgyűlése az MLSZ által az alábbi partnerekkel kötött hirdetési, reklám
(együttesen szponzori) és közvetítési szerződéseket jóváhagyja:
- Sportfive International SA egyes közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés,
- Magyar Telekom Nyrt. szponzori szerződés,
- OTP Bank Nyrt. szponzori szerződés,
- adidas Budapest Kft. szponzori szerződés,
- Ness Hungary Kft szponzori szerződés,
- Jet.Sol Kft. szponzori szerződés
Az MLSZ Küldöttközgyűlése felhatalmazza az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket
módosítsa és/vagy meghosszabbítsa.”
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2. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy
- a Sportfive-val fennálló szerződésnek az egyes válogatott mérkőzések internetes és
mobiltelefonos közvetítési jogának MLSZ általi megszerzése érdekében történő
módosítását és esetleges meghosszabbítását a Sportfive-val megtárgyalja és az MLSZ
képviseletében aláírja;
- a Magyar Telekom Nyrt-vel fennálló szerződés esetleges meghosszabbítását a Magyar
Telekom Nyrt-vel megtárgyalja és az MLSZ képviseletében aláírja;
- az OTP Bank Nyrt-vel fennálló szerződés esetleges meghosszabbítását a OTP Bank Nyrtvel megtárgyalja és az MLSZ képviseletében aláírja;
- a Ness Hungary Kft-vel fennálló szerződés esetleges meghosszabbítását a Ness Hungary
Kft-vel megtárgyalja és az MLSZ képviseletében aláírja;
- a Jet- Sol Kft-vel fennálló szerződés esetleges meghosszabbítását a Jet-Sol Kft-vel
megtárgyalja és az MLSZ képviseletében aláírja.
84/2014 (04.22) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Küldöttközgyűlés lebonyolításának adminisztratív
előkészítése érdekében felkéri
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének: Illés János
Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak: Popovics György, Horváth József urakat
Szavazatszámláló Bizottság elnökének: ifj. Makray Balázs
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Dézsi Attila, Feleki Attila urakat
Előre nem tervezhető elfoglaltság, betegség esetére tartalék Bizottsági tagoknak felkéri:
- Bencsik István,
- Dr. Barczi Róbert,
- Balázs András urakat.
85/2014 (04.22) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége javasolja a Küldöttközgyűlés részére, hogy az MLSZ
könyvvizsgálójaként az Ernst and Young Kft., természetes személyként Havas István, jelenlegi
könyvvizsgáló megbízása kerüljön a 2014-2015-ös üzleti évekre meghosszabbításra, azzal, hogy a
könyvvizsgáló díjazása évente a KSH által megállapított fogyasztói árindex figyelembevételével
kerüljön indexálásra, már a 2014-es pénzügyi év vonatkozásában is.
Az Elnökség felkéri az Elnököt, hogy a javaslatot a Küldöttközgyűlés elé terjessze.
II.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége javasolja a Küldöttközgyűlés részére, hogy az MLSZ
Edzőcentrum Kft könyvvizsgálójaként az Ernst and Young Kft., természetes személyként Havas
István, jelenlegi könyvvizsgáló megbízása kerüljön a 2014-2015-ös üzleti évekre meghosszabbításra,
azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazása évente a KSH által megállapított fogyasztói árindex
figyelembevételével kerüljön indexálásra, már a 2014-es pénzügyi év vonatkozásában is.
Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a vonatkozó tulajdonosi döntések során ennek figyelembe
vételével járjon el.
86/2014 (04.22) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2014. április 22-én tudomásul veszi, és elfogadja az
MLSZ versenysorozatainak presztízs-fejlesztése, tradíciójának megteremtése, ápolása című
előterjesztésben foglaltakat.
Az Elnökség egyúttal felhatalmazza a Főtitkárt az előterjesztésben foglaltak végrehajtására.
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Versenybizottsági határozatok
122/2014 (04.22.) számú határozat
Engedélyezi, hogy a Puskás FC Kft. 2013-2014. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság Tavaszi szezonjában 2014. április 22-e után megrendezésre kerülő
hazai bajnoki mérkőzéseit nevezési lapján bejelentett helyszínen rendezze meg. A mérkőzések új
helyszíne: Puskás Akadémia Pancho Aréna ( 8086 Felcsút, Fő út 176. )
123/2014 (04.22.) számú határozat
A 2014. május 2-án ( péntek ) 18.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. – ZTE FC Zrt. Ness Hungary NB
II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 2. ( péntek ) 17.00 óra
124/2014 (04.22.) számú határozat
A 2014. május 10-én ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. – SzTK
Futball Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. május 10. ( szombat ) 17.30 óra
125/2014 (04.22.) számú határozat
A 2014. május 25-én ( vasárnap ) 18.00 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. – Dunaharaszti MTK NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 24. ( szombat ) 18.00 óra
F-443/2013-2014 (04.17.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. április 17-re kiírt Szilády RFC – Astra HFC Kft., az Astra HFC Kft – Gyula
és Környéke GYSC és a DEAC – Astra HFC Kft. leány futsal U15 Keleti csoport bajnoki mini-torna
mérkőzések elmaradásában megállapítja az Astra HFC Kft. sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Szilády RFC,
Gyula és Környéke GYSC és DEAC sportszervezetek csapatának javára igazolja.
F-444/2013-2014 (04.18.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 Nyugati csoport 10. fordulójának időpontjai a következőek:

forduló
10
10
10
10
10
10

dátum
2014.04.27
2014.04.27
2014.04.27
2014.04.27
2014.04.27
2014.04.27

Fiú futsal U17 Nyugati csoport
nap
idő
hazai
vasárnap 09:00 HALADÁS VSE
vasárnap 09:50 TÖRÖKBÁLINTI FS
vasárnap 10:40 ETO FUTSAL CLUB
vasárnap 11:30 SZILÁGYI DSE
vasárnap 12:20 ETO FUTSAL CLUB
vasárnap 13:10 HALADÁS VSE

vendég
ETO FUTSAL CLUB
SZILÁGYI DSE
TÖRÖKBÁLINTI FS
HALADÁS VSE
SZILÁGYI DSE
TÖRÖKBÁLINTI FS

F-445/2013-2014 (04.22.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U15 Közép csoport 7. fordulójának időpontjai a következőek:

dátum
2014.04.27
2014.04.27
2014.04.27
2014.04.27
2014.04.27
2014.04.27

nap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap

idő
12:30
13:20
14:10
15:00
15:50
16:40

Leány futsal U15 Közép csoport
hazai
vendég
DUNAKESZI KK
TOLNA-MÖZS FSE
KECSKEMÉTI NLE
TOLNA-MÖZS FSE-NAGYMÁNYOK
TOLNA-MÖZS FSE-NAGYMÁNYOK DUNAKESZI KK
TOLNA-MÖZS FSE
KECSKEMÉTI NLE
TOLNA-MÖZS FSE-NAGYMÁNYOK TOLNA-MÖZS FSE
DUNAKESZI KK
KECSKEMÉTI NLE
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A mérkőzések helyszíne: Csömör, Sportcsarnok
F-446/2013-2014 (04.22.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB II 23. fordulójának időpontjai a következőek:

Női Futsal NB II
forduló
dátum
nap
idő
hazai
vendég
23
2014.04.26 szombat 12:30 OBSITOS SE TOLNA-MÖZSI NONPROFIT KFT
23
2014.04.26 szombat 16:00 ÚJBAROK SE FŐV. KÖZTERÜLETFENNTARTÓ VSE
F-447/2013-2014 (04.23.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U17 döntő mérkőzéseinek időpontjai a következőek:

forduló
1
1
2
2

dátum
2014.05.25
2014.05.25
2014.05.25
2014.05.25

nap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap

Leány futsal U17 Döntő
idő
hazai
14:00 GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYSC
15:00 FTC ZRT.
16:00 1. mérkőzés vesztese
17:00 1. mérkőzés győztese

vendég
TOLNA-MÖZS FSE
ASTRA HFC KFT.
2. mérkőzés vesztese
2. mérkőzés győztese

A mérkőzések helyszíne: Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna
F-448/2013-2014 (04.23.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U13 döntő mérkőzéseinek időpontjai a következőek:

forduló
1
1
2
2

dátum
2014.05.25
2014.05.25
2014.05.25
2014.05.25

Leány futsal U13 Döntő
nap
idő
hazai
vasárnap 10:00 ASTRA HFC KFT.
vasárnap 10:50 MISKOLCI VÉNUSZ NFSE
vasárnap 11:40 1. mérkőzés vesztese
vasárnap 12:30 1. mérkőzés győztese

vendég
TOLNA-MÖZS FSE
FTC ZRT.
2. mérkőzés vesztese
2. mérkőzés győztese

A mérkőzések helyszíne: Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna
F-449/2013-2014 (04.23.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 keleti csoport 10. forduló mérkőzéseinek időpontjai a következőek:

forduló
10
10
10
10
10
10
6

dátum
2014.04.26
2014.04.26
2014.04.26
2014.04.26
2014.04.26
2014.04.26
2014.04.26

Fiú futsal U17 Keleti csoport
nap
idő
hazai
szombat 13:00 ENERGIA SC GYÖNGYÖS
szombat 14:00 DEBRECENI EAC
szombat 14:50 ENERGIA SC GYÖNGYÖS
szombat 15:40 NAGYKÁTA SE
szombat 16:30 NAGYKÁTA SE
szombat 17:20 COVRITAS KFT.
szombat 18:10 NAGYKÁTA SE

A mérkőzések helyszíne: Gyöngyös, Városi Sportcsarnok
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vendég
NAGYKÁTA SE
COVRITAS KFT.
DEBRECENI EAC
COVRITAS KFT.
DEBRECENI EAC
ENERGIA SC GYÖNGYÖS
ENERGIA SC GYÖNGYÖS

N-121/2013-2014 (04.16.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. április 12.-én lejátszott Kecskeméti NLE – Békéscsabai NLSC leány U15 Keleti csoport bajnoki mérkőzésen létszámhiányos kiállásában megállapítja a Kecskeméti NLE
sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
N-122/2013-2014 (04.16.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014.április 12.-re kiírt és elmaradt Csepel FC SE – Gödöllő SK leány U-15
bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Csepel FC SE sportszervezet versenyügyi
felelősségét és ezért a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját, 3–0 (három-nulla) gólkülönbséggel
az elmaradásban vétlen Gödöllő SK sportszervezet javára igazolja.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
I-177-2/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2014. április 15-én meghozott I-177/2013-14. és az I-177-1201314. számú határozatát megváltoztatja és a Fehérvár FC Kft. sportszervezet ellen elrendelt
fegyelmi eljárást az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti.
I-179/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pölöskei Péter 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.
I-180/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy George Ikenne-King Patrick 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.
II-98-1/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2014. április 15-én meghozott II-98/2013-14. számú határozatát
megváltoztatja.
Az FT megállapítja, hogy Forgács András labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 13. §-a alapján a labdarúgót 1 (egy) soron
következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-100/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, Nagy Zoltán Dániel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-101/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Milinte Árpád 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.
II-102/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sárközi 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-103/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Páles Tamás 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.
III-296/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Dániel 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-297/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dajka László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
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Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-298/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Katona Attila 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-299/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Détári Lajos sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB III-as bajnoki mérkőzésre eltiltja.
III-300/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kirchner Krisztián labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-301/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Illés Dániel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-302/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Takács Kornél 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.
III-303/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Domonyi Roland 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-304/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csikós Sándor 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-305/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szűcs László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban
részesíti.
IV-26/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sipos Anikó labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő női
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VII-194/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT a Honvéd FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
42.000,- Ft, azaz Negyvenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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VII-195/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT a Tatabánya FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-196/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT a REAC Sport Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-197/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT az ESMTK Labdarúgó Egylet Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
10.§ (4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-198/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT az FC Dabas sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
14.000,- Ft, azaz Tizennégyezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-199/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT a Dunaharaszti MTK
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-200/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT a Csepel FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Budapest, 2014. április 25.

Dr. Vági Márton
főtitkár
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