Magyar Labdarúgó Szövetség

15/2015 (06.10.) számú
Hivatalos Értesítő

2015.06.10.

Tartalom

Elnökségi határozatok

3. oldal

68-71/2015 (06.01.)

Bizottsági tagok kinevezése

72/2015 (06.01.)

Közvetítő Szabályzat elfogadása

73/2015 (06.01.)

Nemzeti Stadionfejlesztési Program (NSP) – státuszjelentés elfogadása

74/2015 (06.01.)

Egyedi Stadionok fejlesztése – projektbemutató

75/2015 (06.01.)

2015-2016. évi NB I versenykiírás elfogadása

76/2015 (06.01.)

2015-2016. évi NB II versenykiírás elfogadása

77/2015 (06.01.)

2015-2016. évi NB III versenykiírás elfogadása

78/2015 (06.01.)

2015-2016. évi Magyar Kupa versenykiírás elfogadása

79/2015 (06.01.)

2015-2016. évi Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rendet elfogadása

80/2015 (06.01.)

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat módosításának elfogadása

81/2015 (06.01.)

Labdarúgás Versenyszabályzat módosításának elfogadása

82/2015 (06.01.)

Fegyelmi Szabályzat módosításának elfogadása

83/2015 (06.01.)

88/2015 (06.01.)

Regisztrációs Kártya Szabályzat elfogadása
Felhatalmazás az Országos Pályaépítési Program keretében benyújtott egyedi
támogatási kérelmek kezelésére
Döntési a kiegészítő társasági adótámogatás felhasználásáról
A központi bevételek felhasználásához kapcsolódó Pénzügyi Monitoring Rendszer
jóváhagyása
Bajnokságokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó
bevétel felosztási elveinek elfogadása
Nyíregyháza Spartacus F.C. Kft. jogorvoslati kérelmének elbírálása

89/2015 (06.01.)

PMFC-SPORT Kft. jogorvoslati kérelmének elbírálása

84/2015 (06.01.)
85/2015 (06.01.)
86/2015 (06.01.)
87/2015 (06.01.)

Versenybizottsági határozatok
Fegyelmi Bizottsági határozatok

7. oldal
9. oldal

2

Elnökségi határozatok
ELN-68/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2015. június 1-i hatállyal kinevezte dr. Gór Csaba urat a Fegyelmi Bizottság
tagjává
2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra.
ELN-69/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2015. június 1-i hatállyal kinevezte Dr. Szűcs Ernő urat a Fellebbviteli Bizottság
tagjává 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra.
ELN-70/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2015. június 1-i hatállyal kinevezte Dr. Nagy József urat az Igazolási és
Vitarendezési Bizottság tagjává 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra.
ELN-71/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2015. június 1-i hatállyal kinevezte Esterházy Márton urat az Igazolási és
Vitarendezési Bizottság tagjává 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra.
ELN-72/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége úgy döntött, hogy azon természetes és jogi személyek vonatkozásában, akik
ingyenesen vagy díj ellenében bármely játékost vagy klubot képviselnek a játékos igazolások és
átigazolások során, vagy a játékos és klub között kötendő vagy létrejött szerződések vonatkozásában,
illetve ezen ügyletekben közreműködnek, a tevékenység szabályozása, illetve az ezzel kapcsolatos
eljárások és jogviták kapcsán a FIFA 2015. április 1-jén kelt vonatkozó szabályozását „Regulations on
Working with Intermediaries” kell alkalmazni.
A FIFA „Regulations on Working with Intermediaries” szabályzatát az MLSZ honlapján közzé kell
tenni.
ELN-73/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Nemzeti Stadionfejlesztési Program (NSP) státuszjelentést tudomásul vette.
ELN-74/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az egyedi stadionok fejlesztéséről szól projektbemutatót tudomásul vette.
ELN-75/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi NB I férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-76/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi NB II férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-77/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi NB III férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-78/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa versenykiírását
elfogadta, mely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-79/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rendet elfogadta, mely
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-80/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat módosítását elfogadta, a
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete.
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ELN-81/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Labdarúgás Versenyszabályzatának módosítását elfogadta, a változásokkal
egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete.
ELN-82/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fegyelmi Szabályzat módosítását elfogadta, a változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt szabályzat a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete.
ELN-83/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Regisztrációs Kártya Szabályzatot elfogadta, mely jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-84/2015. (06.01) számú határozat
1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a gyorsabb ügymenet
érdekében saját hatáskörben döntsön az Országos Pályaépítési Program keretében soron kívül
beérkező pályázókról.
2. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy amennyiben a soron kívüli pályázó
valamennyi előírt kritériumot teljesíteni tudta, a szerződéskötéseket készítse elő, és intézkedjen a
kivitelezés megkezdéséről.
ELN-85/2015. (06.01) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 169/2013 (10.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A 2013. december 31-ig a szövetség részére kiutalt kiegészítő támogatások összegéből a
sportszervezetek részére előirányzott, de az érintett sportszervezetnek felróható okból 2015. június 1ig tovább nem utalt támogatás összegét a szövetség saját bevételeként kell kimutatni.”
ELN-86/2015. (06.01) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége a központi bevételek felhasználásához kapcsolódó Pénzügyi Monitoring
Rendszer koncepciójával és az eljárásrend tervezetével egyetért.
2.

Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt, hogy az eljárásrend tartalmát az érintett
sportszervezetekkel egyeztesse le, ennek során az eljárásend érdemi rendelkezéseit (különösen:
az adatszolgáltatás mélysége, gyakorisága, a szervezeti előírások, az értékelés folyamata és az
alkalmazható intézkedések köre) a jelenleg jóváhagyottak szerinti tartalommal képviselje

3.

Az egyeztetéseket követően a véglegesített eljárásrendet az Elnökség soron következő ülésére
be kell nyújtani.

ELN-87/2015. (06.01) számú határozat
I.)
Az MLSZ Elnöksége hatályon kívül helyezi az ELN-65/2015 (05.13). számú elnökségi
határozatot.
II.)

Az MLSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség és a
sportszervezetek vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevételek elosztására
vonatkozó előterjesztést, az abban foglaltak szerint.

1. Az MLSZ Elnöksége az előző évvel azonos feltételek mellett elfogadja az OTP Bank Nyrt, a
Merkantilbank Zrt és a Jet-Sol Kft változatlan névszponzori ajánlatát az NB I OTP Bank Liga, az
NB II Merkantil Liga és a női NB I Jet-Sol Liga versenyprogramok 2015/16-os bajnoki esztendejére,
és felhatalmazza a főtitkárt a szerződések megkötésére.
2. Az MLSZ Elnöksége a 2015/16-os bajnoki esztendőben a névszponzori díjakból rendelkezésre
álló összeget levonások nélkül, normatív alapon, minden sportszervezetet egyenlő arányban
megilletően rendeli el felosztani.
3.

Az MLSZ Elnöksége a 2015/16-os bajnoki esztendőben az MLSZ által szervezett felnőtt
bajnokságok és a magyar válogatottak mérkőzéseinek televíziós közvetítési jogdíjából valamint a
fogadási vagyoni értékű jogdíjakból rendelkezésre álló összeget az alábbiak szerint rendeli el
felosztani:
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a) A rendelkezésre álló jogdíj 1%-a a Sport törvény 37.§.2.c) pontja alapján a Szolidaritás Alapba
(a férfi amatőr labdarúgás, az utánpótlás képzés és a női labdarúgás területén történő
felhasználásra) kerül levonásra;
b) A rendelkezésre álló jogdíj 1%-a a Sport törvény 37.§.3.b) pontja alapján a szerződések
kezelésének átalányköltségeire kerül levonásra.
c) A rendelkezésre álló jogdíj 3.a-b)-ben foglalt levonások, valamint a magyar válogatottak
mérkőzéseinek televíziós és fogadási jogainak értéke levonása után fennmaradó kiosztható
díjösszeget a versenyprogramokban érintett csapatok között az arányi arányok szerint rendeli
el elosztani (a Magyar Kupa magában foglalja az Amatőr Kupát):
-

a televíziós jogdíjösszeg megoszlása jogcím szerint:

TV-s pénz össz.
felosztható tv-s jogdíj = 100%
37.§ (2) a) alapján (tv közvetítések)
10,21%
37.§ (2) b) alapján (eredményesség)
73,04%
37.§ (2) d) alapján (sportági stratégia támogatása)
8,88%
tartalék
7,88%
összesen:
100,00%

-

Magyar Kupa

67,66%

21,51%

2,96%

NB I
8,66%
60,15%

NB II
3,61%
20,05%

Magyar Kupa
2,51%

68,81%

23,66%

2,51%

2,96%

az összes felosztható jogdíjösszeg megoszlása jogcím szerint:

felosztható összes jogdíj = 100%
37.§ (2) a) alapján (tv közvetítések)
37.§ (2) b) alapján (eredményesség)
37.§ (2) c) alapján, (szolidaritási alap)
37.§ (2) d) alapján (sportági stratégia támogatása)
tartalék
összesen:

-

NB II
1,33%
20,18%

a sportfogadási jogdíjösszeg megoszlása jogcím szerint:

Fogadási pénz:
felosztható fogadási jogdíj = 100%
37.§ (2) b) alapján (eredményesség)
14,78%
37.§ (2) d) alapján (sportági stratégia támogatása)
80,20%
tartalék
5,02%
összesen:
100,00%

-

NB I
8,88%
49,91%
8,88%

jogdíj össz:
NB I
NB II
Magyar Kupa
3,04%
2,64%
0,40%
0,00%
32,11% 20,93%
8,54%
2,64%
lásd a határozat 3.a) pontja
58,98% 44,89%
14,08%
0,00%
5,87%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00% 68,47%
23,02%
2,64%

az összes felosztható jogdíjösszeg megoszlása az ösztönzési szempontok szerint :
felosztható összes jogdíj az adott
versenyprogramban = 100%
tv-s nézettség szerint
mérkőzések eredménye
végső helyezések
fiatal "hazai nevelésű játékosok" szereplése PLUSZ
"hazai nevelésű játékosok" szerződtetése NORMATÍVA
fiatal "hazai nevelésű játékosok" szereplése NORMATÍVA
összesen:

NB I
4%
16%
9%
4%
33%
33%
100%

NB II
2%
28%
10%
0%
24%
37%
100%

Magyar
Kupa
67%
33%

100%

A csapatoknak a „hazai nevelésű játékosok szerződtetése NORMATÍVA” ösztönzési
szempont szerint kapott összeggel azonos nagyságú önrészt kell finanszíroznia.
4. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a főtitkárt az egyes versenysorozatok részletes elosztási
szabályainak szövegezésére, a fenti elosztási arányok megtartásával.
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ELN-88/2015. (06.01) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-nek az
Elsőfokú Licencadó Bizottság 049/2015 (05.12.) sz. és a Fellebbviteli Licencadó Bizottság 002/2015
(05.26.) sz határozatai ellen az Elnökséghez benyújtott rendkívüli jogorvoslati kérelmét elutasítja és a
támadott határozatokat hatályukban fenntartja.
Indokolás:
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége megállapította, hogy a Nyíregyháza Spartacus Football
Club Kft. ügyében született első és másodfokú licencadó bizottsági határozatok nem törvény illetve
szabályzat sértők és nem megalapozatlanok. Az MLSZ Elnökségének rendkívüli felülvizsgálati jogköre
csak törvény és szabályzatsértés és megalapozatlanság esetére terjed ki.
Mivel a rendkívüli jogorvoslati jogkör gyakorlásának feltételei nem állnak fenn, így az Elnökség a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
ELN-89/2015. (06.01) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a PMFC-Sport Kft-nek az Elsőfokú Licencadó Bizottság
043/2015 (05.12.) sz. és a Fellebbviteli Licencadó Bizottság 003/2015 (05.26.) sz határozatai ellen az
Elnökséghez benyújtott rendkívüli jogorvoslati kérelmét elutasítja és a támadott határozatokat
hatályukban fenntartja.
Indokolás:
A Magyar Labdarúgó Szövetség első és másodfokú licencadó bizottságai mérlegelési jogkörükben
eljárva állapították meg, hogy a PMFC–Sport Kft. esetében a vállalkozás folytatásának elve nem
érvényesül.
Az MLSZ Elnökségének rendkívüli felülvizsgálati jogköre csak törvény és szabályzatsértés és
megalapozatlanság esetére terjed ki, a mérlegelési jogkörben született döntések felülvizsgálatára
nem.
Ezért az Elnökség a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
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Versenybizottsági határozatok
219/2015 (05.27.) számú határozat
A 2015. május 31-én ( vasárnap ) 18.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Honvéd FC Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. május 31. ( vasárnap ) 15.00 óra
A DVSC FSZ Zrt. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt
eljárási költségként 20.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
220/2015 (05.28.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa Döntő mérkőzését a következő
helyszínnel és kezdési időponttal tűzi ki:
DVSC FSZ Zrt. – FTC Labdarúgó Zrt.
Debreceni Nagyerdei Stadion
( 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 12. )
2015. június 3. ( szerda ) 19.00 óra
221/2015 (05.29.) számú határozat
Az MLSZ Versenytanácsa hozzájárul, hogy a Győri ETO Kft. „csődeljárás alatt” alább felsorolt
csapatainak a 2015-2016. évi bajnoki szezontól kezdődően az MLSZ által kiírt és szervezett
versenyrendszerekben a nevezési és indulási jogát az ETO Futsal Sportszervező és Szolgáltató Kft.
sportszervezetére 2015. május 29. napjával átruházza.
NB III férfi, NB II női, U-21 fiú, U-18 fiú, U-17 fiú, U-16 fiú, U-15 leány, U-15 fiú, U-14 fiú, U-13 fiú, U-12
fiú, U-11 fiú, U-10 fiú, U-9 fiú, U-8 fiú, U-7 fiú
222/2015 (06.04.) számú határozat
A 2015. május 23-án elmaradt Kelen SC – Szent István SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. június 4. ( csütörtök ) 18.00 óra
223/2015 (06.04.) számú határozat
A 2015. május 23-án elmaradt Kelen SC – Szent István SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. június 4. ( csütörtök ) 16.00 óra
224/2015 (06.04.) számú határozat
A Cigánd SE sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2015. április 18-án lejátszott
Kazincbarcika SC FC Kft. – Cigánd SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (5:2) törli és
egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel a Cigánd SE
sportszervezete javára igazolja illetve egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 1 (egy)
büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a Kazincbarcika SC FC Kft. csapatának évi
összeredményéből. Az óvási díjat visszautalja.
225/2015 (06.04.) számú határozat
A Békéscsaba Előre 1912 SE ”B” sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2015.
április 11-én lejátszott Maros-menti UFC – Békéscsaba Előre 1912 SE ”B” II. osztályú Férfi Ifjúsági U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályán elért
eredményét (4:0) törli és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel a Békéscsaba Előre 1912 SE ”B” sportszervezete javára igazolja illetve egy
mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri
alkalommal a Maros-menti UFC csapatának évi összeredményéből. Az óvási díjat visszautalja.
226/2015 (06.04.) számú határozat
A Goldball ’94 FC SE sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2015. április 26-án
lejátszott BKV Előre SC – Goldball ’94 FC SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (3:3) törli és
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egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel a Goldball ’94 FC
SE sportszervezete javára igazolja illetve egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 1
(egy) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a BKV Előre SC csapatának évi
összeredményéből. Az óvási díjat visszautalja.
227/2015 (06.04.) számú határozat
A Gloriett SE sportszervezete által benyújtott óvást elutasítja. Az óvási díjat visszatartja.
228/2015 (06.04.) számú határozat
A Maglódi TC sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2015. május 9-én lejátszott
ESMTK LE Kft. – Maglódi TC II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (3:1) törli és egyben a
mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel a Maglódi TC
sportszervezete javára igazolja illetve egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 1 (egy)
büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal az ESMTK LE Kft. csapatának évi
összeredményéből. Az óvási díjat visszautalja.
N-146/2014-15 (05.29.) számú határozat
A 2014-2015. évi női Magyar Kupa döntő mérkőzéseinek időpontja és helyszíne a következő:
MTK Hungária FC – FTC Zrt.
2015. június 03. (szerda) 15:30, Debrecen, Nagyerdei Stadion
N-147/2014-15 (06.01.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. május 30-ra kiírt DAC Unió FC Kft – Dorogi Diófa SE leány U-17 bajnoki
mérkőzés elmaradásában megállapítja a Dorogi Diófa SE sportszervezet versenyügyi felelősségét. A
mérkőzésen megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban
vétlen DAC Unió FC Kft sportszervezet javára igazolja, és a Dorogi Diófa SE U-17 csapatának évi
összeredményéből 3 pontot levon.

8

Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-188/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lencse László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-189/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bekő Balázs sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) és f) pontjaiban 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 I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-I-190/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Elez Josip labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-191/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Csilus Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-192/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. május 30. napján lejátszott FTC - Fehérvár
NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt
200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-193/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. május 29. napján lejátszott Pécs - Nyíregyháza NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont PMFC Sport Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e), valamint az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ab. pontja
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.
FEB-II-132-1/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT 2015. május 27. napján FEB-II-132/2014-15. szám alatt meghozott és kiadmányozott
határozatát saját hatáskörben eljárva az alábbiak szerint kijavítja:
-

A határozat rendelkező részének 2. bekezdés 5. sorába „…Ötvenezer…” megjelölés kerül.

FEB-II-133/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Izing Martin 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.
FEB-II-134/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lakatos Gergő labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-II-135/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szabó László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-136/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Jánosa Tibor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-137/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy János labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-326/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. § (1)
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-327/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy László Krisztián labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-328/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dajka László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-III-329/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csepregi Richárd labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-330/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Budai Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-331/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nikolic Nesa labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában és az
FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 5 (öt) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-332/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gajág 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.
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FEB-III-333/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Dobra Benjámin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-334/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Zsíros Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §- meghatározott
fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-335/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Mojzer György labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1) és az FSZ
75. § (2) bekezdésében 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.
FEB-III-336/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-337/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. május 30. napján lejátszott Sárvár - BKV NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Sárvár FC sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezet, mint visszaesőt 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-II-338/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. május 30. napján lejátszott Csepel - Nagyatád NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Csepel FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-339/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. május 30. napján lejátszott BSC 1924 Futball Kft. – Győri ETO NB
III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont BSC 1924 Futball Kft. sportszervezet megvalósította
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-IV-39/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Manhart Heike labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésre
eltiltja.
FEB-V-266/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Farkas János 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.
FEB-V-267/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Berecz Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-V-268/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Gál József 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.
FEB-VIII-177/2014-15 (06.02.) 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 Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-178/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT az FC Ajka Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
20.000,- Ft, azaz Húszezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-179/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT a BFC Siófok Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
17.500,- Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-180/2014-15 (06.02.) 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,
FEB-VIII-181/2014-15 (06.02.) számú határozat
Az FT az Újbuda Labdarúgó 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,
FEB-VIII-182/2014-15 (06.02.) 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
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
Budapest, 2015. június 10.

Dr. Vági Márton
főtitkár
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