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Közgyűlési határozatok
1/2014. (05.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi
szakmai beszámolót, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.
2/2014. (05.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a könyvvizsgáló jelentését az éves beszámolóról,
illetve a közhasznúsági mellékletről, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.
3/2014. (05.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság írásos jelentését az éves
beszámolóról, illetve a közhasznúsági mellékletről, mely jelen határozat mellékletét képezi,
elfogadta.
4/2014. (05.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolót 16 560 385 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 389
548 ezer Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.
5/2014. (05.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a 2013. évi éves beszámolót, illetve a
közhasznúsági mellékletet, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.
6/2014. (05.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság írásos jelentését a soron
következő évi pénzügyi tervről, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.
7/2014. (05.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az Elnökség soron következő évi szakmai tervét
és pénzügyi tervét, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.
8/2014. (05.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Küldöttközgyűlés által 8/2014. (05.20)
számú küldöttközgyűlési határozatokkal módosított Alapszabályt jelen határozattal egészében is
elfogadja és jelen határozathoz elválaszthatatlan mellékletként csatolja az Alapszabálynak a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, valamint a módosításokat kiemeléssel tartalmazó
változatait.
9/2014. (05.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése jóváhagyta az MLSZ által az alábbi partnerekkel
kötött hirdetési, reklám (együttesen szponzori) és közvetítési szerződéseket:
- 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 felhatalmazta az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket módosítsa
és/vagy meghosszabbítsa.
10/2014. (05.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta, hogy az MLSZ könyvvizsgálójaként
az Ernst and Young Kft., természetes személyként Havas István, jelenlegi könyvvizsgáló
megbízása kerüljön meghosszabbításra a 2014-2015-ös üzleti évekre, azzal, hogy a könyvvizsgáló
díjazása évente a KSH által megállapított fogyasztói árindex figyelembevételével kerüljön
indexálásra, már a 2014-es pénzügyi év vonatkozásában is.
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Elnökségi határozatok
89/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat módosítását, mely
módosítások jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
90/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az írásos előterjesztés alapján a 2014-2015. évi Szabályzatokhoz kapcsolódó
Díjfizetési Rendet elfogadta, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
91/2014 (05.27) számú határozat
Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a 2014. évi NB I férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
92/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége - eddigi munkáját megköszönve - tudomásul vette Dr. Gál András úr lemondását
a Fegyelmi Felügyelő Testületi tagságáról.
93/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége - eddigi munkájukat megköszönve - tudomásul vette Dr. Duda Attila és Dr.
Némethi Zsolt urak Fegyelmi Bizottsági tagságáról való lemondását.
94/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége - eddigi munkáját megköszönve - tudomásul vette Fábián Mihály úr Borsod-Abaúj
Zemplén Megyei Társadalmi Elnökségi tagságáról való lemondását.
95/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2014. május 30-i hatállyal kinevezte Deák Attila urat Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Társadalmi Elnökség tagjává, 2015. május 31-ig terjedő határozott időtartalomra.
96/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége megtárgyalta az Ad-hoc bizottság által elkészített utánpótlás-nevelési koncepciót
(a továbbiakban: koncepció) és az abban foglalt megállapításokat és fejlesztési irányokat – a
határozatban foglalt kiegészítésekkel, módosításokkal – elfogadja. Az Elnökség a koncepciót alapul
véve az alábbi döntéseket hozza:
1.
Előterjesztést kell készíteni a koncepció megvalósításának irányításáért és ellenőrzésért
felelős MLSZ szervezeti struktúráról és a vezetői pozíciók betöltésének javasolt módjáról. Ezzel
összefüggésben – szükség szerint – javaslatot kell készíteni a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítására.
Felelős: Főtitkár
Határidő: 2014. június 30.
2.
A koncepcióban megfogalmazottakat alapul véve, az edzőképzési programmal
összehangoltan el kell készíteni az országos utánpótlás nevelés egységes szövetségi képzési
programját és a kapcsolódó részletes szakmai kézikönyveket.
Felelős: Edzőképző Központ Igazgató
Határidő: 2014. szeptember 30.
3.
Az ad-hoc bizottság dokumentumára, valamint Foot-Pass projekt módszertanára építve létre
kell hozni az Akadémiai licencet, valamint ki kell alakítani a nem akadémiai besorolású, utánpótlásneveléssel foglalkozó szervezeteknél is a minősítési rendszert (akadémiai és egyesületi
kritériumrendszer).
Felelős: Főtitkár
Határidő: 2014. október 31.
4.
Ki kell dolgozni a szövetség, valamint az utánpótlás-neveléssel foglalkozó akadémiák, kiemelt
utánpótlás-centrumok és egyéb egyesületek szakmai- és területi együttműködésére épülő új országos
szervezeti modellt, amely részletesen szabályozza az egyes szereplők közötti feladatmegosztást, a
teljesítményértékelés, a minőségbiztosítás és a finanszírozás rendszerét.
Felelős: Főtitkár
4

Határidő: 2014. szeptember 30.
5.
Kezdeményezni kell a Kormányzatnál
a)
a labdarúgás bevezetését a Nemzeti Kerettantervbe a 6-14 éves korosztály esetében;
b)
a gyerekekkel labdarúgó foglalkozás keretében dolgozó pedagógusok esetében állami alapés továbbképzési rendszer kialakítását a korosztályokhoz igazodó grassroots filozófiával és
tartalommal
Felelős: Főtitkár
Határidő: 2014. június 15.
6.
Az 1-5. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez, továbbá a koncepcióban rögzített, de
a jelen határozatban nem nevesített célok eléréséhez részletes tevékenység- és költségtervet kell
készíteni.
Felelős: Főtitkár
Határidő: 2014. december 31.
7.
Az MLSZ Elnöksége megállapítja, hogy az Ad-hoc bizottság a részére kijelölt megbízást
teljesítette és köszönetet mondva a magas színvonalú szakmai munkáért a bizottság működését
befejezettnek tekinti.
8.
Az Elnökség az 1-5. pontok végrehajtására és felügyeletére felállítja az Utánpótlás reform
Tanácsadó Testületet, melynek tagjai:
Dárdai Pál
Garami József
Herczeg András
Kovács Ferenc (elnök)
Szalai László.
A Tanácsadó Testület felügyeli a feladatok végrehajtását, meghatározza az alapvető szakmai
feltételeket, gondoskodik az utánpótlás reform és az edzőképzési program összhangjáról,
beszámoltatja a Sportigazgatót, és indokolt esetekben kezdeményezi az Elnökség döntéseit.
97/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Labdarúgás, valamint Futsal Versenyszabályzat módosítását, mely
módosítások jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.
98/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I. osztályú férfi ifjúsági U-19 – U-17 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
99/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I. osztályú férfi ifjúsági U-18 – U-16 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
100/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi II. osztályú férfi ifjúsági U-19 – U-17 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírását elfogadta mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
101/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi I. osztályú fiú serdülő U-15 – U-14 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
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102/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi II. osztályú fiú serdülő U-15 – U-14 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
103/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
104/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
105/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
106/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnökség a 2014-2015. évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa és Amatőr Kupa
versenykiírását elfogadta, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
107/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnökség a 2014-2015. évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa versenykiírását
elfogadta, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
108/2014 (05.27) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a 2014. évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Szuper
Kupa versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
109/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fegyelmi Szabályzatot módosította, amely jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
110/2014 (05.27) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a labdarúgói edzői képesítési követelmények módosítását, mely jelen
határozat mellékletét képezi.
111/2014 (05.27) számú határozat
Az Elnökség jóváhagyja, hogy az MLSZ Edzőképző Központja elindítsa a „Labdarúgó Erőnléti Edző”
képzést, 2014 szeptembere és 2015 júniusa között, 180 + vizsga óraszámban. Képzés díja:650.000,Ft + ÁFA .
A képzésre történő jelentkezés feltételeit az MLSZ Edzőképző Központja határozza meg.
112/2014 (05.27) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége megvizsgálta a Létavértes SC kérelmében foglaltakat és
úgy döntött, hogy a licenckérelem utólagos beadására vonatkozó kérelmet elutasítja, mivel a
Klublicenc Szabályzat 62.§ b) pontja szerint a licenckérelem benyújtási határidejének elmulasztása
jogvesztő érvényű és az egyesület által kérelmezett Klublicenc Szabályzat módosítás és a rendkívüli
licenceljárás lefolytatása a bemutatott körülmények alapján nem indokolt.
113/2014. (06.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi nemzetközi- és hazai NB-s versenyprogramot - mely a jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi - elfogadta.
114/2014. (06.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2014-2015. évi utánpótlás bajnokság 19 éves korosztály 21 évre történő
módosítását elfogadta.
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Fellebbviteli Licencadó Bizottság
001/2014 (05.30.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottság 2014. május 14. napján kelt 47/2014 (05.14) számú
határozatával szemben az Újpest 1885 Futball Kft. (Budapest) sportszervezet képviseletében dr.
Gyarmati Eszter ügyvezető igazgató által benyújtott fellebbezést, amelyben kérte a határozat
megváltoztatását, megvizsgálta. A Fellebbviteli Licencadó Bizottság az MLSZ Elsőfokú Licencadó
Bizottságát 47/2014 (05.14) számú határozatát helybenhagyja.
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Versenybizottsági határozatok
267/2014 (06.04.) számú határozat
A 2014. május 28-án félbeszakadt Atletico SE Békéscsaba – Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. II.
osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki
mérkőzést a pályán elért eredménnyel (11:0) Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. javára igazolja.
268/2014 (06.04.) számú határozat
A 2014. május 31-én elmaradt Békéscsabai Előre 1912 SE ”B” – Atletico SE Békéscsaba II. osztályú
Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért az Atletico SE Békéscsaba sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Békéscsabai Előre 1912
SE ”B” sportszervezete javára igazolja.
269/2014 (06.04.) számú határozat
A 2014. május 31-én elmaradt FC Hatvan – Jászberényi SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Jászberényi SE
sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen FC Hatvan sportszervezete javára igazolja.
270/2014 (06.04.) számú határozat
A 2014. május 31-én elmaradt Dunaújváros PASE – Balassagyarmat SE Palóc Farkasok USE II.
osztályú Férfi Ifjúsági U-21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki
mérkőzés elmaradásért a Balassagyarmat SE Palóc Farkasok USE sportszervezete a felelős és
egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban
vétlen Dunaújváros PASE sportszervezete javára igazolja.
271/2014 (06.04.) számú határozat
A 2014. május 31-én elmaradt Gyirmót SE Győr – Ferencvárosi FC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Ferencvárosi FC sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Gyirmót SE Győr sportszervezete javára
igazolja.
272/2014 (06.04.) számú határozat
A 2014. május 31-én elmaradt Bajai Labdarúgó SE – Komlói Bányász SK II. osztályú Férfi Ifjúsági U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért
a Komlói Bányász SK sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0
( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Bajai Labdarúgó SE sportszervezete javára
igazolja.
273/2014 (06.05.) számú határozat
A 2014. június 3-án elmaradt Pápai ELC – Tapolcai IAC VSE II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Tapolcai
IAC VSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( háromnulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Pápai ELC sportszervezete javára igazolja.
274/2014 (06.05.) számú határozat
A 2014. június 3-án elmaradt Pápai ELC – Tapolcai IAC VSE II. osztályú Fiú Serdülő U-14 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Tapolcai
IAC VSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( háromnulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Pápai ELC sportszervezete javára igazolja.
275/2014 (06.05.) számú határozat
Az FC Esztergom sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2014. május 18-án
lejátszott Jászberényi SE – FC Esztergom II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (3:1) törli és egyben a
mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az FC Esztergom
sportszervezete javára igazolja illetve egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 1 (egy)
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büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a Jászberényi SE csapatának évi
összeredményéből. Az óvási díjat visszautalja.
276/2014 (06.05.) számú határozat
A Monori SE sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2014. május 11-én lejátszott
Monori SE – Csepel Hungary Club ’94 SE II. osztályú Fiú Serdülő U-14 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (1:1) törli és egyben a
mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel a Monori SE
sportszervezete javára igazolja illetve egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 1 (egy)
büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a Csepel Hungary Club ’94 SE csapatának évi
összeredményéből. Az óvási díjat visszautalja.
277/2014 (06.05.) számú határozat
A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. sportszervezete által benyújtott óvást elutasította. Az óvási díjat
visszatartja.
F-513/2013-2014 (05.27.) számú határozat

A 2013-2014. évi férfi futsal NB I – NB II osztályozó 1-2. forduló mérkőzéseinek időpontjai a
következőek:
Férfi futsal NB I-NB II osztályozó mérkőzések
forduló
dátum
nap
idő
hazai
vendég
1
2014.06.02 hétfő 20:00 MÉHKERÉKI SE DEAC SNK KFT.
1
2014.06.02 hétfő 20:00 VÁCI FUTSAL SE RUBEOLA FC
2
2014.06.06 péntek 20:15 RUBEOLA FC
VÁCI FUTSAL SE
2
2014.06.09 hétfő 19:30 DEAC SNK KFT. MÉHKERÉKI SE
N-137/2013-2014 (05.26.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014.május 25.-re kiírt és elmaradt DAC Únió FC KFT – Pécsi Vasutas
Sportkör női NB II Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Pécsi Vasutas
Sportkör sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját, 3–0
(három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen DAC Únió FC KFT sportszervezet javára
igazolja.
N-138/2013-2014 (05.26.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014.május 24.-re kiírt és elmaradt MTK Hungária FC – Viktória FC leány U17 bajnoki mérkőzéssel kapcsolatban megállapítja, hogy ezért egyik sportszervezet sem felelős, így a
csapatok megállapodása alapján új időpontot jelöl ki a mérkőzésre
A mérkőzés időpontja: 2014. május 28. szerda 17:00
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
I-212/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Erdélyi Miklós sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB I. férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
II-129/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Almási László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-130/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Jagodics Márk 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-378/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kinyik 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-379/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB III. felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltja.
III-380/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szűcs Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (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 felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-381/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Borbély Péter sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB III. felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltja.
III-382/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Markovic Slobodan 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-383/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Faller András 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-384/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Besenczi István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-385/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Huszár Gergő 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-386/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dévai Csaba 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-387/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bozsó Antal 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-388/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Domanyik Szilárd labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (1) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 3 (három)
soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-389/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Krupár Zsolt 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-390/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 24-én lejátszott Bölcske - Orosháza NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Bölcskei SE sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 98. § (3) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 98. § (3) bekezdés c) pontja és a
14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
III-391/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 24-én lejátszott Dorog – BKV NB III-as bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont Dorogi FC sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4)
bekezdés e) pontja és az FSZ 98. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 98. § (1)
bekezdés d) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt
100.000,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
V- 293/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tihanyi Csaba 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- 294/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lukács Levente 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 férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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V- 295/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ősz Csenge 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 női felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 296/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Krisztina labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1) és a
82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő női
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 297/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Molnár Péter 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 3 (három) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
V- 298/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy az 1988. Déli Dupont FC sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
86. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
V- 299/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Styevkó Gábor 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- 300/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Burzi Attila sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a sportszakembert a kispadtól és az
öltözőtől 2 (kettő) soron következő férfi futsal NB II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
V- 301/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Máthé András 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 férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 302/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth Bence 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- 303/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Simon Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 304/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy az MVFC Sportszervező Kft. sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (4) bekezdés e) pontjában és az FSZ 86. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi
vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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V- 305/2013-14. (05.29.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Godány Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VI-105/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Kádár Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében és az FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VI-106/2013-14. (05.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 25-én lejátszott Újpest - Diósgyőr
Magyar Kupa döntő
mérkőzésen az Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította az Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § B) pontja, az FSZ 100. § (2) bekezdése és az FSZ 101. § (2) bekezdés a/aa. pontja szerinti
fegyelmi vétségeket, ezért az FSZ 101. § (2) bekezdése a/ab. pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése
alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 25-én lejátszott Újpest - Diósgyőr
Magyar Kupa döntő
mérkőzésen a Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította az Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B)
pontja, az FSZ 100. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket, ezért az FSZ 100. § (2) bekezdése
d) pontja alapján a sportszervezetet 300.000,- Ft azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
VII-242/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT a Putnok FC 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-243/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT az Orosháza FC FK 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 Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-244/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT a BKV 2013 Futball Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
16.000,- Ft, azaz Tizenhatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-245/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT a Diósgyőr FC 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 Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-246/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT a Dorogi Diófa SE sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
4.000,- Ft, azaz Négyezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VIII-39/2013-14. (05.27.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lobo Mendoca Jorge Alberto sportszakember a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés e) pontja alapján a sportszakembert 300.000,- Ft, azaz
Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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1/2014.(06.05.) számú határozat
A kérelmező által törvényességi felülvizsgálati kérelemmel támadott, az MLSZ
Versenybizottsága 3143/2014. számú határozatát, és az MLSZ Fellebbviteli Bizottságának
13/2014. (06.04.) számú határozatát nem helyezi hatályon kívül, azt hatályában fenntartja
(helyben hagyja), mert az eljárás során a Versenybizottság az MLSZ szabályainak megfelelő
döntést hozott, továbbá a Fellebbviteli Bizottság döntésével kapcsolatban nem érkezett
kérelem.

Budapest, 2014. június 10.
Melléklet
1. számú: Magyar Antidopping Csoport értesítése (regisztrációra kötelezett sportolók)

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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1. sz. melléklet

Tárgy: regisztrációra kötelezett sportolók köre
Tisztelt Szövetség!
A nemzeti doppingellenes szervezet feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport Közhasznú
Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C. 2. emelet 33.; a továbbiakban:
„HUNADO") képviseletében az alábbiakról kívánom tájékoztatni a tisztelt Szövetséget.
I.

A HUNADO 2014. április 2. kelt döntése értelmében egyszeri regisztrációra kívánja
kötelezni azon 16. életévüket betöltött magyar sportolókat, akik
a)
b)
c)
d)
e)

II.

országos / magyar bajnokságon érmet szereztek, vagy
válogatott keret tagjai, vagy
államilag finanszírozott edzőtáborban vesznek részt hazánkban/külföldön, vagy
hazai rendezésű nemzetközi versenyen indulnak, vagy
bármely külföldön megrendezésre kerülő versenyen indulnak.

A regisztráció határideje
A regisztrációt legkésőbb az alábbi határidőkre kérjük elvégezni: a fenti a) esetben az
éremszerzést követő 10 napra, a b) esetben a tagsági viszony kezdőnapját megelőző nap 24.
órájáig a c) esetben az edzőtábor kezdőnapját megelőző nap 24. órájáig, a d) és e) esetekben
a versenyen történő nevezés leadását megelőzően. Azon sportolók, akik a fenti feltételek
valamelyikének már a jelen levelünk átvételének időpontjában megfelelnek, a regisztrációt a
jelen értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelesek elvégezni.

III.

A regisztráció elvégzése és tartalma
A regisztrációra kötelezettek holléti információ szolgáltatására nem kötelesek, csupán
elérhetőségeik megadása szükséges a HUNADO hivatalos honlapján (www.antidopping.hu) e
célra létrehozott rendszerben (a regisztráció: a "Sportolók" menüpont alatt végezhető el).

Ezúton kérjük a tisztelt Szövetség közreműködését avégett, hogy a fenti feltételeknek megfelelő
sportolók regisztrációs kötelezettségüknek kellő időben eleget tegyenek. Valamint kérjük, hogy
hozzáférési kódjuk segítségével ellenőrizzék sportolóik adatlapjait, és hívják fel a sportolók figyelmét
az adatok hiánytalan és valósághű megadására.
Szíves együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:
Budapest, 2014. május 25.

Dr. Tiszeker Ágnes s.k.
Magyar Antidopping Csoport
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