Magyar Labdarúgó Szövetség

13/2016 (07.01.) számú
Hivatalos Értesítő

2016.07.01.
1

Tartalom
Elnökségi határozatok
ELN-39/2016 (06.06.)
ELN-40/2016 (06.06.)
ELN-41/2016 (06.06.)
ELN-42/2016 (06.06.)
ELN-43/2016 (06.06.)
ELN-44/2016 (06.06.)
ELN-45/2016 (06.06.)
ELN-46/2016 (06.06.)
ELN-47/2016 (06.06.)
ELN-48/2016 (06.06.)
ELN-49/2016 (06.06.)
ELN-50/2016 (06.06.)
ELN-51/2016 (06.06.)
ELN-52/2016 (06.06.)
ELN-53/2016 (06.06.)
ELN-54/2016 (06.06.)
ELN-55/2016 (06.06.)
ELN-56/2016 (06.06.)
ELN-57/2016 (06.06.)

3. oldal

Fegyelmi Szabályzat módosítása
Regisztrációs Kártya Szabályzat módosítása
Labdarúgás Versenyszabályzatának módosítása
Állásfoglalás Díjfizetésről
OTP Bank Liga versenykiírásának módosítása
Beszámoló a „Foot-Pass Hungary projekt” akadémiai záró audit eredményeiről
Az utánpótlás-nevelés regionális koncepciója és finanszírozási rendszere
Állásfoglalás a regisztrációs határidők értelmezése vonatkozásában
Egységes profi szerződésminta elfogadása
A központi jegyértékesítésről és a szurkolói kártyáról szóló 98/2015 (07.01.) határozat
módosítása
Az MLSZ 2016/2017-es elszámolási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjának
jóváhagyása
Döntés a 2016/17-es támogatási időszak társasági adótámogatás keretében benyújtott
sportfejlesztési programjainak jóváhagyási folyamatáról
Döntés a pályaépítési programok 2016/2017 évi helyszíneiről
Döntés versenysorozatok televíziós vagyoni értékű jogai tenderen történő értékesítésének
kiírásáról
Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat módosítása
Döntés a Labdarúgás Versenyszabályzat 10 .§ (1) pont n) bekezdés teljesítése alól való
felmentésről
Döntés az Infrastruktúra Szabályzat 3.§ alóli felmentésről
Állásfoglalás - A külföldi labdarúgók hazai labdarúgókká nyilvánításával kapcsolatos
méltányossági kérelmekről
A 2016. évi férfi NB I strandlabdarúgó bajnokság versenykiírásának módosítása

Versenybizottsági határozatok

22. oldal

Fegyelmi Bizottsági határozatok

29. oldal

2

Elnökségi határozatok
ELN-39/2016 (06.06.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fegyelmi Szabályzat módosítását elfogadta, a változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt szabályzat a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete. Jelen határozat 2016.
július 1-én lép hatályba, ezzel egy időben az ELN-151/2015 (10.13.) számú határozattal módosított
szabályzat hatályát veszti.
ELN-40/2016 (06.06.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Regisztrációs kártya Szabályzat módosítását elfogadta, a változásokkal
egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete.
ELN-41/2016 (06.06.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Labdarúgás Versenyszabályzatát (Nagypályára és csökkentett pályaméretre)
Szabályzat módosítását elfogadta, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a jelen
határozat elválaszthatatlan melléklete. Jelen határozat 2016. július 1-én lép hatályba, ezzel egy
időben az ELN-125/2015 (07.10.) számú határozattal módosított szabályzat hatályát veszti.
ELN-42/2016 (06.06.) számú határozat
A 2016-2017. évi Megyei (Budapesti) I-IV. osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságban résztvevő
sportszervezetek közül azon sportszervezet, amely a 2016-2017. évi Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó Magyar Kupába benevez, a kupa nevezési költségének 50%-át illetve a kupa 1-5.
fordulójában felmerülő versenyeztetési költség 50%-át kell csak megfizetnie. A kupa 6. fordulójától
kezdődően a versenyeztetési költség 100%-át kell megfizetnie.
ELN-43/2016 (06.06.) számú határozat
A 2016-2017. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírásának 20. Egyéb rendelkezések pontjának H) bekezdését törölte.
ELN-44/2016 (06.06.) számú határozat
Az MLSZ elnöksége megtárgyalta és elfogadta a Double-Pass akadémiai záró auditjáról készült
átfogó jelentést. Az elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a szövetség honlapján hozza
nyilvánosságra a záró jelentést.
ELN-45/2016 (06.06.) számú határozat
1. Az Elnökség az előterjesztésben bemutatott tartalommal elfogadja a szövetség 2017-2020-as
időszakra vonatkozó regionális utánpótlás-fejlesztési koncepcióját (1. számú melléklet);
2. Az Elnökség jóváhagyja a regionális hatáskörrel rendelkező utánpótlás-központokra és a
minősített utánpótlás központokra vonatkozó besorolási elveket (2/a. és 2/b. számú melléklet);
3. A elnökség által regionális utánpótlás-központi minősítésre előzetesen kijelölt szervezetek
listája (ABC sorrendben)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Békéscsaba Előre 1912 SE
Debreceni Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.
Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör SE
Felcsút Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
FTC Labdarúgó Zrt.
ETO Futball & Futsal Kft.
Honvéd FC Kft.
Illés Sport Alapítvány
Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány
Vasas Akadémia Kft

4. A regionális utánpótlás-központi minősítés véglegesítésének feltétele, hogy a 3. pontban
előzetesen kijelölt szervezet által elkészített 1 éves és 3 éves szakmai fejlesztési- és
erőforrástervét - amely tartalmazza a regionális szakmai feladatokkal kapcsolatos koncepciót
és pénzügyi tervet is - az MLSZ elfogadja. A szakmai- és erőforrás tervet legkésőbb 2016.
október 30-ig kell benyújtani az MLSZ részére.
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5. Az Elnökség jóváhagyja a regionális utánpótlás-nevelés 2017-2020-as időszakra szóló
finanszírozási koncepcióját. A koncepció a 3-4. pontban felsorolt regionális utánpótlásközpontokra és a velük szerződéses viszonyba kerülő, régión belüli minősített utánpótlásközpontokra terjed ki. A regionális utánpótlás-központok támogatására vonatkozó forrásfelosztási arányokat a határozat 3. számú melléklete tartalmazza;
6. Az Elnökség a regionális utánpótlás-központok és a velük szerződésben álló régión belüli
minősített utánpótlás-központok részére összesen 2,4 milliárd Forint támogatás felosztásáról
dönt a határozat 4/a és 4/b. számú mellékleteiben foglaltak szerint;
7. Az 5-6. pontban meghatározott pénzügyi keretből a régiós támogatás jogcímen kapott
összeget a régióban működő utánpótlás-nevelő szervezetek működésének támogatására kell
fordítani;
8. A regionális utánpótlás-központok listáját az MLSZ legalább 3 évente felülvizsgálja,
nemzetközi tanácsadó cég által végrehajtásra kerülő ismételt audit alapján, egyúttal fenntartja
a jogot, hogy az időközi ellenőrzések során azonosított hiányosságok alapján a támogatási
összeget csökkentse, indokolt esetében az adott szervezetet a támogatási rendszerből
kizárja, vagy minősítését visszavonja.
9.

A regionális utánpótlás-központi minősítés egyik előfeltételeként előírt, 3 évente elvégzendő
átfogó auditra az MLSZ bármelyik tagszervezete jelentkezhet. Az auditálási igényt 2 évvel az
audit kezdete előtt kell eljuttatni az MLSZ részére (a soron következő 2018/19-es években
tervezett auditra 2016. december 31-ig lehet részvételi igényt benyújtani). Az auditot minden
esetben az MLSZ által kiválasztatott nemzetközi tanácsadó cég végzi el és ennek költsége az
auditban részt vevő szervezetet terheli. Az MLSZ megtéríti az audittal kapcsolatos
költségeket, ha az auditált szervezet eléri az MLSZ által az audit kezdete előtt
meghatározásra kerülő minimális eredményt;

10. Az Elnökség a regionális hatáskörrel fel nem ruházott utánpótlás-központok és kisegyesületek
munkájának elismerésére, a nevelési költségtérítés rendszer kiegészítése formájában a
szövetségi tartalék terhére további 300 millió Forint keretet hagy jóvá;
11. Az Elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy
a. Indítsa el és koordinálja a támogatási szerződések megkötését, ennek keretében a 4.
pontban foglaltak szerint kérje be és értékelje ki a regionális utánpótlás-központok
középtávú (3 éves) és 1 éves szakmai- és erőforrástervét és döntsön azok
jóváhagyásáról. A kijelölt regionális utánpótlás-központok terveinek előértékelését és a
jóváhagyással kapcsolatos döntési javaslatot a Sportigazgató által vezetett monitoring
bizottság készíti el. A monitoring bizottság legalább az alábbi tagokból áll: a Sportigazgató
mellett a sportszakmai terület egy további szakembere, az edzőképzés terület kijelölt
szakembere, az elnökség egy kijelölt tagja, a teljesítményelemzési- és
sportegészségügyi, valamint a pénzügyi területet képviselő egy-egy szakember.
b. Alakítsa ki a támogatási rendszer szakmai és pénzügyi monitoring rendszerét, határozza
meg és működtesse a szövetségen belül ennek szervezeti, személyi feltételrendszerét, a
pontos feladat- és hatásköröket;
c. Határozza meg a regionális utánpótlás-központ, valamint a régión belüli utánpótlásközpontok minősítési kritériumrendszerét, a besorolás- és átsorolás pontos szabályait;
d. A tervek értékeléséig- és befogadásáig, valamint a monitoring rendszer elindításáig – a
támogatott szervezetek folyamatos likviditásának biztosítása érdekében – a szövetségi
tartalék terhére legfeljebb 800 millió Forint támogatásarányos előleg folyósításáról
döntsön;
e. Tegyen javaslatot az 1. pontban elfogadott koncepcióban lefektetett minősített utánpótlásközpontok és a működési költségtérítés új rendszerének finanszírozási és elszámolási
szabályaira;
f. Dolgozza ki a regionális utánpótlás-központ és a régióba tartozó minősített utánpótlásközpontok közötti szakmai együttműködésekre vonatkozó iránymutatást
g. Kössön előzetes megállapodást nemzetközi tanácsadó céggel a 2018/19-es audit;
végrehajtásának feltételeiről, valamint kössön megállapodást a Double-Pass tanácsadó
céggel a produktivitás-számítási rendszer alkalmazásáról, átvételéről.
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MLSZ iránymutatás követése
Produktivitás

III. A rendszer szabályozásának fenntartását szolgáló folyamatok ellenőrzési módszere
 Ellenőrzés, következményei, hatásai
I.

Bevezetés

Preambulum
 Előzmények
Az Akadémiai rendszerű képzés múltja már a jelenlegi MLSZ Elnökség előtti időkbe visszavezethető
(Sándor Károly Akadémia, Illés Akadémia, Magyar Futball Akadémia). A 2010 előtti időszakban
azonban az elit utánpótlás-képzésre vonatkozó egységes szövetségi előírás nem volt, ahhoz központi
pénzügyi dotáció nem kapcsolódott.
Akadémiák tehát sportszervezeti, alapítványi formában üzleti megfontolásból jöttek létre nyilvánvalóan
azzal a céllal, hogy a magasabb minőségű képzésbe befektetett források hosszabb távon a labdarúgó
tehetségek kinevelésén és felnőtt csapatba történő beépítésén (később eligazolásukon) keresztül
térüljenek meg.
2010-től jelentős kormányzati forrásokhoz jutott a sportág, amely egy jelentős része (évi 1,5-2 milliárd
Forint) közvetlenül az akadémiák támogatására került elkülönítésre. Ehhez kapcsolódóan az MLSZ
több kísérletet tett az akadémiai képzési rendszer meghatározására és a források elosztását – évrőlévre szigorodó illetve kifinomultabb – feltételrendszerhez kötötte, 2013-tól pedig nemzetközi
tanácsadó céget bízott meg 15 UP intézmény átvilágításával.
Az elmúlt 5 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a jelentős mértékű dotáció (a közvetlen állami és a
TAO támogatás együttesen évi közel 300 millió forinthoz juttatta a jelentősebb UP műhelyeket) az
eddigi eredmények mellett (új tehetségek kibocsájtása, beépítése felnőtt csapatokba, korosztályos
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válogatottak eredményessége) egy hatékonyan működő, következetesen végrehajtott és ellenőrzött
koncepció mentén térülhet meg.. A rendszerbe fektetett milliárdok hatékony felhasználásához újabb
erőfeszítéseket kell tenni. A forrást használó intézményekkel (sportszervezetek, alapítványok)
szemben szigorú sztenderdeket kell támasztani, és lényegesen meg kell növelni az
eredménykényszert. El kell érni, hogy a szereplők a szövetségen keresztül érkező forrásokat ne „puha
pénznek”, hanem olyan befektetői forrásnak tekintsék, amelyért a legkeményebben meg kell küzdeni a
„versenytársakkal”.
A Foot-Pass audit megfelelő inputot szolgáltat a kiinduló helyzet értékeléséhez, az erősségekgyengeségek megállapításához. Jellegénél fogva azonban (3 éves audit ciklusok) nem nyújt
folyamatos kontrollt és minőségbiztosítást, továbbá a célkitűzésekhez és az eredményességhez
kapcsolódó konkrét előírásokat és dotációs rendszer csak a szövetség képes meghatározni és
érvényesíteni. Ezért létre kell hozni az utánpótlás központok minősítés- és finanszírozás egységes
rendszerét.


Okok – A regionális utánpótlás központ, mint „értékteremtő műhely”

A profi labdarúgás színvonal-emelkedésének letéteményesei a regionális utánpótlás központok. Ezek
a szervezetek foglalkoznak a legtehetségesebb utánpótlás-korú labdarúgókkal és ők a hivatásos
felnőtt csapatok, a korosztályos majd később a felnőtt nemzeti labdarúgó válogatottak „beszállítói”.
Tevékenységükre úgy kell tekintenünk, mint bármilyen más iparágban működő szervezetre: a
„nyersanyagból” (fiatalkorú, elsőéves akadémiai labdarúgó) a rendelkezésre álló emberi,
infrastrukturális és anyagi erőforrásokra építve, a működtetett technológia alapján, hozzáadott értéket
(felnőtt labdarúgó) állítanak elő.
A képzési folyamathoz az MLSZ – az analógiánál maradva: stratégiai befektetőként - 2011-től jelentős
– állami költségvetésből származó - anyagi támogatással járul hozzá.
A regionális utánpótlás központok működésének legkézenfekvőbb mércéje a „kimenet” minősítése,
azaz annak vizsgálata, hogy a képzés eredményeként milyen szintű és képességű (fizikálisan,
taktikailag és mentálisan milyen módon felkészített) játékosok hagyják el az akadémiát. Minthogy
bármelyik céget, szolgáltatót is döntően a forgalomba hozott termék vagy szolgáltatás alapján ítélünk
meg.
A működés értékelésének nyilvánvaló módon követnie kell a termelési analógia szerint az alapvető
három dimenziót:
működés

bemenet



scouting és
kiválasztás
a beszállítói lánc
menedzselése
(kapcsolat
alacsonyabb szintű
képző
intézményekkel)















emberi erőforrások
infrastruktúra és technikai
erőforrások
anyagi erőforrások
menedzsment
stratégia és tervezés
szervezeti struktúra és kultúra
„technológia”
 edzésprogram
 tehetséggondozás
 egyedi teljesítmény
menedzsment
minőségbiztosítás
támogató területek
kommunikáció és HRM

kimenet





beépítés felnőtt csapatba
átadás korosztályos
válogatottba
a vevői lánc menedzselése
(kapcsolat a szövetséggel és
hivatásos klubokkal)

Döntési lépések - Az MLSZ célja és szerepe a regionális képzési rendszer
működtetésében

Az MLSZ országos sportági szakszövetségként többes szerepkört tölt be a regionális képzési
rendszer működésében. Sportági irányító szervként hosszú távú és stratégiai szintű célokat kell
megfogalmaznia, amelyek adott esetben ütköznek a tagszervezetek egyéni és rövidtávú céljaival. Az
MLSZ egyértelműen deklarált célja, hogy olyan elit utánpótlás-képző rendszer működjön hazánkban,
amely eredményessége a nemzetközi versenyben is egyértelműen mérhető, kimutatható.
Mint irányító, koordinatív szerv, az MLSZ az alábbi eszközökhöz nyúlhat céljai elérése érdekében:
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 szabályozás, a működés keretfeltételeinek előírása (végeredményben: kötelezés)
 képzés, iránymutatás, szakmai támogatás, koordináció, tudástranszfer (szellemi támogatás)
 pénzügyi motiváció (anyagi támogatás)
 minőségbiztosítás és ellenőrzés
A regionális képzési rendszer működtetésében is a fenti eszközök megfelelő keverékét kell alkalmazni
annak érdekében, hogy az egyébként a klubok által működtetett utánpótlás-képzés eredményesebb
legyen.
2010-től a szövetség több intézkedést is hozott az utánpótlás-képzés támogatása érdekében.
 Bozsik- Program újraindítása
 Akadémiai támogatási program elindítása
 Hazai nevelésű játékosok szerepeltetésének pénzügyi támogatása
 Double-Pass auditálló és szakértő cég bevonása (audit és tréningek)
 Tanulmányutak szervezése, külföldi szakértők meghívása
 2016-től a megyei tehetségközpontok működtetése
A fentiek az elit utánpótlás-képző rendszert közvetlenül érintő intézkedések, de természetesen egy sor
olyan program is elindult, amely közvetve ugyancsak az utánpótlás-képzés támogatását szolgálta
(edzőképzés reformja, TAO rendszer, infrastruktúra fejlesztések támogatása, versenyrendszer
átalakítása).
Meg kell állapítani, hogy az eddigi intézkedések hatásai az utánpótlás-képzés eredményességében az
elmúlt 3-4 évben még nem eredményeztek jelentős minőségi előrelépést. A rendszer szereplői
visszatérően arra hivatkoznak, hogy több idő kell az eredmények felmutatásához.
A rendelkezésre álló beavatkozási eszközök keretében az alábbi intézkedések tehetők meg a
hatékonyság fokozása érdekében:

A-szabályozás
a) versenyrendszer
b) átigazolási
rendszer
c) regionális
up.
központ
licenc
(akkreditációs
rendszer)

a)

b)
c)

B-képzés,
iránymutatás
képzési
programok,
(szakmai
tanulmányutak
tudásimport)
módszertani
kézikönyvek
kooperáció,
tudáscsere,
legjobb gyakorlat
átvétele

C-pénzügyi
motiváció
a) pénzügyi
motivációs
rendszer
kidolgozása

D-minőségbiztosítás
a) minőségbiztosítási
rendszer
alkalmazása

Általános alapelvek


Regionalitás

A célkitűzések elérésének alappillére, hogy az ország egész területét területiség elve alapján
megfelelő minőségű regionális utánpótlás központokkal lefedjük, melyek közel egyforma képzési
szisztéma mentén és hasonló színvonalon működnek. A regionális utánpótlás központok közötti
játékos-mozgás megakadályozásának alapja, hogy területenként megegyező minőségű képzésben
részesüljenek a sportolók.
Az előre meghatározott régiókban maximum egy regionális utánpótlás központ üzemelhet, melyek
szoros szakmai együttműködésben állnának az azonos területen található minősített utánpótlás
központokkal melynek célja, hogy a legtehetségesebb játékosok régión belül áramolhassanak.
A piramis elv érvényesülésével a régió megfelelően lefedhető, megakadályozva a tehetségek
eltűnését.

7



Double Pass audit

A külföldi tapasztalatokkal felvértezett cég által elkészített audit eredményeinek kiértékelése után
minden auditált sportszervezetnél indokolt egy felzárkóztatási ütemterv kialakítása. Ezen terv, évekre
lebontott fejlesztési ütemezésének betartása esetén részesülhet a regionális utánpótlás központ a
támogatásból. Ennek köszönhetően a rövid és hosszú távú tervek is számszerűen meghatározhatóak,
mérhetőek.


Produktivitás

A regionális utánpótlás centrumok elsődleges feladata, hogy minőségi játékosokat „termeljenek” a
magyar labdarúgásnak. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, bevezetésre kerül egy ösztönző rendszer,
mely szerint a támogatás egy részét, az éves költségvetés érdemi részét a produktivitás határozza
meg. A kiemelkedő produktivitásra törekedő utánpótlás centrumok jelentősen megnövelhetik a kapott
összeget. Így a piaci mechanizmusnak köszönhetően várhatóan prioritást fog élvezni a megfelelő
edzői stáb felállítása, a minőségi és életkornak megfelelő edzéstervezés, elégséges infrastrukturális
feltételek megteremtése, melyek együttes erejével a minőségi játékos „kitermelés-folyamata” nagyobb
hatásfokkal működhet.
A jövőben az utánpótlás-központoktól produktivitás-orientáltabb működést vár el az MLSZ.


A klubok szintjeinek és az audit eredményének összehangolási elve

Fontos, hogy a két csoportosítás alapelve egyforma legyen és szervesen összekapcsolódjon. Az audit
eredményének
felhasználásával
kerülnek
besorolásra
a
sportszervezetek.
Regionális utánpótlás központ: A belga-auditon részt vett sportszervezetek, melyekkel szemben az
elvárás 2019-ről az audit 1-es és 2-es szint elérése.
Minősített utánpótlás központ: legalább 3-4-es szint elérése az MLSZ minősítésén.
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II. Az utánpótlás fejlesztés alappillérei
Szakmai háttér


Stratégia

A regionális utánpótlás központoknak létre kell hozniuk az alábbi dokumentumokat, amelyeket évente
ellenőriz és jóváhagy a klub elnöksége, tulajdonosi testülete, igazgatótanácsa.
Ezen jóváhagyott dokumentumokat az MLSZ számára elérhetővé kell tenni.
-

A klub stratégiai programja, filozófiája
A regionális utánpótlás központ stratégiai programja, filozófiája
A regionális utánpótlás központ teljesítmény terve
A regionális utánpótlás központ pénzügyi terve



Szervezeti felépítés, szakember állomány a regionális utánpótlás központokban

A regionális utánpótlás központnak meg kell határoznia a szervezeti felépítését, vezetőségét
(elnökség, tulajdonosi testület, igazgatótanács), valamint azt a szakmai testületet, amely kialakítja,
meghatározza a sportszervezet filozófiáját, működését, szakmai irányvonalát.
Ezen testületek iránymutatása mellett szükséges kialakítani azt az 5 részleget, melyhez a táblázatban
foglalt
szakemberek
alkalmazása
teremti
meg
a
hatékony
munka
alapját.
Utánpótlás Központ Vezető - Szakmai Testület - Igazgató
Futball Részleg
Szakmai vezető

Egészségügyi és
sporttudományi
részleg
Orvosok

Szekciók U6-U9,
U10-15, U16-19
Csapat edzők
U7-19
Erőnléti edző

Fizioterapeuta

Kapusedző,
Rehabilitációs
edző

Táplálkozási
szakember

Tehetségkutatási
részleg

Oktatási és
szociális részleg

Adminisztráció,
kommunikáció

Toborzásvezető,
Tehetségkutatás
Vezető
Játékos megfigyelők

Oktatási és Szociális
vezető

Technikai vezető

Iskola és kollégium
vezetők, nevelők

Kommunikációs
szakember

Gyógytornász
Pszichológus

Video munkatárs
Teljesítmény elemző
Masszőr
Gyakornokok, Regionális koordinátorok

Elvárt edzői végzettségek a Regisztrációs Kártya Szabályzat szerint
A regionális utánpótlás centrumokban dolgozó szakembereknek a Regisztrációs Kártya
Szabályzatban meghatározott licenceknek, edzői végzettségeknek kell megfelelniük a különböző
pozíciók betöltése érdekében. Minden utánpótlásban dolgozó szakembernek birtokában kell lennie a
legmodernebb
ismereteknek
és
folyamatosan
képezniük
kell
magukat.
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FIÚ UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS
Utánpótlás
központ vezető
(Szakágvezető)

Vezetőedző

Edző

Kapusedző

Erőnléti edző

I. osztályú nagypályás (U19 korosztály)

UEFA ELITE
YOUTH ”A”
vagy UEFA
PRO licenc

UEFA ELITE
YOUTH ”A”
vagy UEFA
PRO licenc

UEFA ”A”

UEFA "A"

2019/2020U
EFA ELITE
YOUTH ”A”

UEFA "B”

UEFA ”B”; MLSZ
KAPUSEDZŐ vagy az
adott nemzeti
szövetség képzési
rendszerének
megfelelő kapusedző
licenc

Testnevelő tanári diploma
vagy fitnesz-, vagy személyi
edző OKJ-s képesítés

2017/2018
kizárólag MLSZ Erőnléti edző
licenc vagy az adott nemzeti
szövetség képzési
rendszerének megfelelő
erőnléti edzői licenc

I. osztályú nagypályás (U17, U16, U15, U14 korosztály)
Testnevelő tanári diploma
UEFA ”B”; MLSZ
vagy fitnesz-, vagy személyi
KAPUSEDZŐ vagy az
edző OKJ-s képesítés
adott nemzeti

2017/2018
UEFA "A"
UEFA ”B”
szövetség képzési
kizárólag MLSZ Erőnléti edző
rendszerének
licenc vagy az adott nemzeti
megfelelő kapusedző
szövetség képzési
licenc,
rendszerének megfelelő
erőnléti edzői licenc
II. osztályú nagypályás (U19, U17, U15, U14 korosztály)
UEFA ”B”; MLSZ
KAPUSEDZŐ vagy az
adott nemzeti
Testnevelő tanári diploma
UEFA "A"
UEFA "B"
szövetség képzési
vagy fitnesz-, vagy személyi
rendszerének
edző OKJ-s képesítés
megfelelő kapusedző
licenc,

Sport- és Orvostudományi fejlesztés


Sporttudományi és Sportorvosi Program

A regionális utánpótlás központoknak ki kell alakítaniuk egy Sporttudományi és Sportorvosi
Programot, amelynek részletesen ismertetnie kell a tervezett intézkedéseket a játékosokkal
kapcsolatban,
legalább
a
következő
területeken:












sporttudományi (élettan, biomechanika, a fizikai tesztek és felmérések);
fizioterápia (hidroterápia és sportmasszázs);
orvosi szolgáltatások (sérülések megelőzés, kezelése, táplálkozás);
teljesítmény elemzés
pszichológiai felmérések
életkornak megfelelő orvosi és fizikai szűrés;
antropometriai felmérések;
élettani/állóképességi vizsgálat;
mozgás és testtartás funkcionális szűrése;
testméret és testalkat érettségének prediktív tesztelése;
élettani profil elkészítése

A regionális utánpótlás központok által elvégzett mérések eredményeit, sérüléseket, rehabilitációval
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kapcsolatos adatokat kötelező az MLSZ által létrehozott software-en, adatbázisban rögzíteni,
amelyhez az adott klubon kívül kizárólag az MLSZ szakemberei férhetnek hozzá.
A regionális utánpótlás központnak a mérkőzésekein biztosítania kell a csapatok részére egy
defibrillátort, megfelelő elsősegélynyújtást és az alap orvosi ellátást.
A 2018-2019-es bajnoki évtől minden regionális és a minősített utánpótlás központokban dolgozó
edzőknek
rendelkezniük
kell
érvényes,
alap
sport
elsősegélynyújtó
képesítéssel.
Tehetség kutatás, fejlesztés
Nagyon fontos, hogy a tehetségek kutatása és fejlesztése során összhangban működjenek regionális
utánpótlás központok kiválasztási, képzési, versenyeztetési, oktatási és orvosi programjai.
A regionális utánpótlás központoknak el kell készítenie egy Képzési programot a 6-19 éves
korosztályok számára, aminek szoros összefüggésben kell lennie a klub futball filozófiájával.
A regionális utánpótlás központoknak biztosítania kell a korosztályoknak megfelelő képzési időt és
minden játékosoknak az egyedi igényeire szabott egyéni edzéstervet.
A játékosok összes edzésének és mérkőzésének adatait rögzíteni szükséges az MLSZ által fejlesztett
szoftver segítségével egy központi adatbázisba.
Minden utánpótlás centrumnak az MLSZ iránymutatásai szerint szükséges kiválasztania azokat a
korosztályos edzésmodelleket, amelyek optimálisan összehangolják az egyes játékosok oktatását,
edzését, regenerálódását, pihenését és táplálkozását.
Egyéni teljesítmény menedzsment
Az MLSZ által meghatározott egyéni teljesítményekre vonatkozó specifikus mérések, tesztek,
protokollok képezik a regionális képzési rendszer ezen részét, amelyek adatai bekerülnek az MLSZ
által fejlesztett software-be, adatbázisba. A cél az, hogy a játékosok adatait az MLSZ össze tudja
hasonlítani a regionális utánpótlás központok esetében biztosítva ezáltal a játékosok megfelelő ütemű
fejlődését. A kluboktól érkező adatokat az MLSZ szakemberei összevetik a korosztályok európai
átlagával, amelynek eredményéről egyrészt tájékoztatja az adott sportszervezetet, másrészt szükség
esetén közös koncepciót dolgoznak ki az esetleges lemaradások csökkentésére, ledolgozására. A
táblázatban szereplő méréseket az MLSZ Sportigazgatója által meghatározott időközönként kötelesek
elvégezni. Ennek elmulasztása a támogatás(ok) egy részének vagy egészének megvonását vonhatja
maga után.
Tesztek, edzéstervek (angolul)

Tesztek, edzéstervek (magyarul)

Lactate testing (aerob, anaerob capacity)

Laktát-teszt (aerob, anaerob kapacitás)

Funcional movement screen (FMS)

Funkcionális mozgásminta szűrés

Maximum strenght test (1 RM)

Sprint test 30 meters

Egy ismétléses maximális erőmérés
izomcsoportonként
Test összetétel elemzés bioimpedancia
módszerrel (árammal szembeni ellenállás
mérése)
Gyorsaság mérése 30 méteres sprint teszt

Agility test (with and without ball)

Labdás és labdanélküli agilitás mérése

Jumping test

Felugrási magasság mérése guggolásból

Tapping test

Taposó gyorsaság mérése

Individual endurance training plan
Individual strenghts training plan

Egyéni állóképesség fejlesztése edzésprogram
alapján
Egyéni erőfejlesztés edzésprogram alapján

Individual recovery plan

Egyéni regenerációs program

Individual nutrition and meal plan

Egyéni táplálkozási program

Inbody Body Composition
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Mérkőzések teljesítmény mérése GPS-el
(futómennyiség, gyorsaság, pulzus, stb)

Match performance test (GPS)

Infrastruktúra
A regionális utánpótlás központokkal és a minősített utánpótlás központokkal szemben elvárt minimális
infrastrukturális követelmények
U7-U19

nagyméretű füves
pálya (100-105x64-68m)

nagyméretű
műfüves pálya
(100-105x64-68m)

Regionális
utánpótlás
központ

2017-2018-tól
3db (melyből egy
villanyvilágításos)
2019-2020-tól
4 db
(melyből egy
villanyvilágításos)

2017-2018-tól
1 db nagyméretű
villanyvilágításos
2019-2020-tól 2db
nagyméretű
villanyvilágításos

Minősített
utánpótlás
központ

2017-2018-tól 2db
(melyből egy
villanyvilágításos)
2019-2020-tól
3 db
(melyből egy
villanyvilágításos)

Fedett pálya,
sportcsarnok

1 db

1 db nagyméretű
villanyvilágításos

1 db

Öltözők
(csapat)

6 db

4 db

Egyéb
Öltözők

Egyéb
helyiségek

1 db edzői,
2 db
játékvezetői

- konditerem
- rehabilitációs
helység
- orvosi szoba
- szociális
helység
- iroda

1 db edzői,
2 db
játékvezetői

- konditerem
- rehabilitációs
helység
- orvosi szoba
- iroda

A regionális, valamint a minősített utánpótlás központoknak legalább a táblázatban meghatározott
számú pályával, öltözővel, kiegészítő helységgel kell rendelkezniük, lehetőleg egy összefüggő
területen. Elsődleges cél, hogy a labdarúgók jó minőségű, a korosztályuknak megfelelő méretű
pályán, játéktéren sajátíthassák el az alapokat. Minden sportszervezetnek biztosítania kell a
kategóriájának, besorolásának megfelelő számú villanyvilágítással ellátott pályát is annak érdekében,
hogy a képzésre rendelkezésre álló időt a leghatékonyabban tudják kihasználni a szakemberek. A
regionális, valamint a minősített utánpótlás központoknak, a minőségi munka megvalósítása miatt jól
felszerelt konditeremmel, rehabilitációs és orvosi szobával, a szülők fogadására alkalmas szociális
helységgel is rendelkezniük kell.


Oktatási Infrastruktúra

Az utánpótlás központok játékosai 14 éves korukat követően, a középiskolai továbbtanulás
időszakában várhatóan nagyobb számban váltanak klubot. Az MLSZ törekvése, hogy mindez az adott
régión belül történjen, amihez a sportszervezetnek megfelelő színvonalú oktatásról, szállásról kell
gondoskodnia.
Annak érdekében, hogy a sportolók a futballszakmai képzés mellett a leghatékonyabb iskolai
képzésben részesülhessenek, kategóriánként a következő kritériumoknak kell megfelelni:

Regionális
utánpótlás
központ

Oktatás
A sportinfrastruktúra helyszínétől
maximum 10 km-es távolságon
belül egy szerződött partner
középiskola, vagy egy olyan épület,
amelyben, min. 3x20 fő egyidejű
tanulása 3 különálló oktatásra
berendezett
teremben
megvalósítható az EMMI előírásai
szerint.
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Szállás
A sportinfrastruktúra helyszínétől
maximum 10 km-es távolságon
belül egy kollégium vagy egy olyan
épület, amelyben, min. 30fő
egyidejű elszállásolása az ide
vonatkozó jogszabályok előírásai
szerint megoldható.

Minősített
utánpótlás
központ

A sportinfrastruktúra helyszínétől
10 km-es távolságon túlra eső
középiskola, vagy egy olyan épület,
amelyben, min. 3x20 fő egyidejű
tanulása 3 különálló oktatásra
berendezett
teremben
megvalósítható az EMMI előírásai
szerint.

A sportinfrastruktúra helyszínétől
10 km-es távolságon túlra eső
kollégium vagy egy olyan épület,
amelyben, min. 30fő egyidejű
elszállásolása az ide vonatkozó
jogszabályok
előírásai
szerint
megoldható.

Kommunikáció és HR
Általános információk







Minden regionális utánpótlás központnak létre kell hoznia a belső kommunikációra vonatkozó
szabályzatát és egy HR szabályzatot, a stáb tagjai számára pedig folyamatos képzést kell
előirányoznia.
Szintén írásba kell fektetni a játékosaira, edzőire, szülőkre vonatkozó szabályzatot és/vagy
magatartási kódexet, rendelkeznie kell belső és külső kommunikációs felületekkel.
Javasolt heti rendszerességgel belső vezetői és edzői értekezleteket tartani.
A regionális utánpótlás központnak kötelező belső monitor rendszert kialakítani mérve a
stábtagok munkájának hatékonyságát.
- A regionális utánpótlás centrum igazgatója köteles mindenki számára elérhető módon
közétenni a munkaidőre vonatkozó nyilvántartásokat;
- Az
igazgató
köteles
elkészíteni
félévente
az
edzők,
stábtagok
írásos teljesítmény értékelését;
Az MLSZ havonta értekezletet szervez a regionális utánpótlás központok vezetőinek, melyben
kiértékelik az elmúlt időszak eseményeit és meghatározzák a rövid távú feladatokat.

Szabályozási háttér
Működési költségtérítés a szerződéssel nem rendelkező játékosok esetén
Átvevő
I.
osztályú II.
osztályú
EGYÉB
sportszervezetek
sportszervezetek

Átadó

I.
osztályú
sportszervezetek
II.
osztályú
sportszervezetek
EGYÉB

3.000.000Ft/év

400.000 Ft/év

0

500.000 Ft/év

300.000 Ft/év

0

200.000 Ft/év

150.000 Ft/év

100.000 Ft/év

Működési költségtérítésként a labdarúgó 12 évnél fiatalabb időszakára minden esetben a
táblázatban
szereplő
összeg
50%-a
fizetendő.
A működési költségtérítési táblázatban az adott sportszervezet besorolását a sportszervezet
U19-es csapatának osztálya határozza meg.
A táblázatban szereplő összegektől a két sportszervezet nem térhet el.
Amennyiben egy klubot váltó játékos egy éven belül újra átigazol, az új sportszervezet az előírt éves
működési költségtérítés mellett, az átadó sportszervezet ezt megelőző működési költségtérítését is
köteles megfizetni az átadó sportszervezetnek.
Abban az esetben, ha egy labdarúgó egy éven belül külföldről másik magyar sportszervezetbe igazol
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vissza, az új sportszervezet köteles megfizetni azt a működési költségtérítést a játékos legutóbbi
magyar sportszervezetének, amelyet közvetlen odaigazolása esetén kellett volna fizetni.
Versenyrendszer
Az alábbi táblázatban az országos utánpótlás bajnokságok rendszere, felépítése szerepel, melyet az
Elnökség 2016-2017-es bajnoki szezontól írt elő. A megfelelő versenyrendszer kialakítása kulcskérdés
a projekt sikerességét illetően, ezért került bevezetésre az első osztály létszámcsökkentése az U16,
U17, U19-es korosztályoknál. A korábbi évek csapatlétszáma indokolttá tette, hogy kialakításra
kerüljön
a
III.
osztály.
Az U19, U17, U16 bajnokságokból történő kiesést a 2016/2017. évi I. osztályú U17 és U16
korosztályú bajnokságok összesített végeredménye dönti el.
Mindhárom korosztályból kiesik az U17, U16 összesített eredménye alapján legrosszabb eredményt
elérő csapat.
Feljut a II. osztályú U17 bajnokság 1. helyezett csapata, s vele együtt feljut – eredménytől függetlenül
– az U16 és U19 csapata is.
Osztályozót játszik a 2016/2017 I. osztályú U17 bajnokság legrosszabb ki nem eső helyezést elért
csapata a II. osztályú U17 bajnokság 2. helyezett csapatával. Az I. osztályban való indulás joga 2
osztályozó mérkőzésen dől el.

U19
U17
U16
U15
U14

I. osztály
8
8
8
16
16

2016/2017.
Bajnoki létszám
II. osztály
III. osztály
16
8 x 10-16
16
8 x 10-16
16
8 x 10-16
8 x 10-16

Az utánpótlás csapatok kereteinek maximális létszáma (mezőnyjátékos+kapus)
Korosztály
U19
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6

Csapatlétszám
24
24
24
24
24
28
28
28
28
35
35
35
35

Produktivitás
A Magyar Labdarúgó Szövetség saját forrásaiból egy produktivitási bónuszt vezet be, mely legelőször
2017 nyarán a 2016-2017-es bajnoki év produktivitási eredményei alapján kerül kiosztásra.
A sportszervezetek a táblázatnak megfelelően egy játékos vonatkozásában egyszeri támogatásban
részesülhetnek.
a)

Amennyiben a labdarúgó pályafutása során először egy adott bajnoki évben eléri a 900 perc
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játékidőt az NBI-ben, a nevelő sportszervezete(i) 200.000Ft/év központi MLSZ támogatásban
részesül(nek) a nevelő sportegyesület(ek)ben töltött évek száma alapján.
b)
Abban az esetben, ha a labdarúgó pályafutása során eléri a 450 perc játékidőt a felnőtt
válogatottban, úgy további egyszeri 300.000Ft/év díjat kap(nak) a nevelő sportszervezet(ek) az MLSZtől.
c)
Ha a labdarúgó külföldre igazol és a TOP 5 bajnokság (Anglia, Franciaország, Németország,
Spanyolország, Olaszország) első osztályában életében először eléri a 900 perc játékidőt, az MLSZ
20.000.000. Ft-ot oszt szét időarányosan a labdarúgó összes korábbi magyarországi nevelő
egyesülete(i) között.
d)
A TOP 5 bajnokságok másodosztályában vagy egyéb országok első osztályában ugyanezen
feltétel (játékmennyiség) teljesítése esetén az MLSZ összesen 10.000.000. Ft-tal dotálja az adott
labdarúgó összes korábbi nevelőegyesületét, időarányos felosztásban
Az a) és b) pontokban leírt produktivitási finanszírozásban nem részesülnek a központi forrásból
kiemelt
támogatáshoz
jutó
regionális
utánpótlás
központok.
A c) és d) pontokban említett finanszírozásban a játékos összes korábbi nevelőegyesülete részesül.
Az MLSZ által fizetett produktivitási támogatás
Bónuszt kapja:

A játékos minden
nevelőegyesülete, kivéve a
regionális utánpótlás központokat

A játékos minden nevelőegyesülete

Bónusz feltétele:

NBI,
amennyiben
először eléri
egy adott
bajnokin a 900
perc játékidőt

Válogatott,
amennyiben a
450 perc
játékidőt

Külföld:
Egyszeri összeg a
TOP 5 bajnokság
első osztályában
való minimum 900
perces pályára
lépésért

Külföld:
Egyszeri összeg a TOP 5
bajnokság
másodosztályában vagy
többi ország első
osztályában való
minimum 900 perces
pályára lépés esetén

Bónusz nagysága:

200.000Ft/év

300.000FT/év

20.000.000FT kerül
összesen felosztásra

10.000.000Ft kerül
összesen felosztásra

III. A rendszer szabályozásának fenntartását szolgáló folyamatok ellenőrzési módszere





A regionális képzési rendszer végrehajtásának ellenőrzésére az MLSZ-nek fel kell állítania a
saját szervezeti struktúráján belül egy ellenőrző és fejlesztő stábot. Az ellenőrző testület
folyamatosan monitorozza az utánpótlás centrumok szakmai hátterét, működését, valamint az
MLSZ iránymutatásainak pontos követését, végrehajtásának minőségét.
A jövőben mindenképpen szükséges az ellenőrzés kiterjesztése a regionális utánpótlás
centrumok mellett az alközpontokra is.
A finanszírozás keretein ezen iránymutatás végrehajtása és a produktivitás eredményeinek
függvényében kerül meghatározásra.
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2/a. sz. melléklet
BESOROLÁSI ELVEK
Áttekintő táblázat
Regionális Utánpótlás - Központ

Alapfeltételek

2016/2017

Minősítés

Double-Pass auditált
szervezet

Kapcsolat felnőtt
csapattal1

2017/2018

Pénzügyek

2019/2020

Nemzetközi Auditor
által minősített
szervezett
Kapcsolatban áll felnőtt csapattal (szervezeten belül, vagy megállapodással), amely
MLSZ minősítés

t-3 évben legalább 2 szezonban Nemzeti Bajnokság
valamelyik osztályában szerepel

Szakmai (szerződéses)
kapcsolat Minősített UP
Központtal (legalább)
Szakmai munka/háttér

2018/2019
MLSZ minősítés

Legalább a Nemzeti Bajnokság II. osztályában
szerepel

3 Alközpont
Megvalósítja a szövetség által is jóváhagyott szakmai programokat, fejlesztési terveket (szakmai monitoring)
Szabályosan elszámol a támogatásokkal, csatlakozik Pénzügyi Monitoring Rendszerhez, biztosítja a saját a –
növekvő – saját erőt

1

A jelenlegi bajnoki rendszer alapján. Amennyiben a Nemzeti Bajnokság bajnoki osztályaiba nevezhető csapatok száma megváltozik, akkor az Elnökség újból áttekinti a
rendelkezést.
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2/b. sz. melléklet
Minősített Utánpótlás - Központ

Alapfeltételek
Minősítés

2016/2017
MLSZ Bozsik Alközpont

2017/2018
MLSZ minősítés

2018/2019
MLSZ minősítés

2019/2020
MLSZ minősítés

Kapcsolat Regionális
Utánpótlás-Központtal
Szakmai munka/háttér

Szerződéses kapcsolatban áll a régiós utánpótlás-központtal, megvalósítja a szerződésben rögzített szakmai
feladatokat
Megvalósítja a szövetség által is jóváhagyott szakmai programokat, fejlesztési terveket (szakmai monitoring)

Pénzügyek

Szabályosan elszámol a támogatásokkal, biztosítja az előírt saját erőt

3. sz. melléklet
FINANSZÍROZÁSI ELVEK
Áttekintő táblázat
Regionális Utánpótlás - Központ

TAO

állami
forrás

2016/2017

2017/2018
55%

2018/2019
60%

2019/2020
60%

22,5%
22,5%
15%

20%
20%
20%

20%
20%
25%

Teljesítmény alapú támogatás (produktivitás)
Általános-minőség támogatás
Régiós támogatás
Saját erő

50%
25%
25%
10%

Alaptámogatás (csapat/gyerekszám és bajnoki
osztály)

60%

60%

60%

60%

Teljesítmény alapú támogatás (tehetségbónusz)

40%

0%

0%

0%

40%

40%

40%

10%

10%

10%

Teljesítmény alapú támogatás (produktivitás)
Saját erő

10%

A saját erő mértékének számítása S=T/0,9*S%, ahol T=támogatás értéke, S%=előírt saját erős százalékpont.
Az állami forrásoknál előírt saját erőnél 2017/18-as támogatási időszaktól nem vehető figyelembe a TAO támogatás.
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4/a. sz. melléklet
Regionális Utánpótlás-központok 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó forrásallokációja (DPA=Doulbe Pass Audit)

FINANSZÍROZÁS ALAPJA
(KATEGÓRIA)

1. produktivitási
támogatás

MÉRTÉKE A TELJES TÁMOGATÁSI
KERETEN BELÜL A 15
TÁMOGATOTT KLUBRA
ÖSSZESÍTVE

50%
1.200 millió Forint

2. általános-minőség
támogatás a DP audit
minősítése alapján

25%
600 millió Forint

3. régiós támogatás

25%
600 millió Forint

KISZÁMÍTÁSÁNAK PONTOS MÓDSZERTANA

a sportszervezet/alapítvány DPA produktivitási pontszáma osztva a 15 auditált
szervezet produktivitási összpontszámával és szorozva a kategóriára megadott
össztámogatás értékével
a sportszervezet/alapítvány DPA csoportbesorolása alapján meghatározott összeg (30,
15 illetve 10 millió klaszterenként)+DPA pontszám osztva a regionális UP központok
által elért összpontszámmal és szorozva a kategóriára megadott össztámogatás
értékével
a támogatott szervezet és a régióban lévő alközpontok vonatkozásában a Bozsikegyesületi panelben igazolt gyerekek száma+a 13-19 éves korosztályban
versenyengedélyes gyerekek szám osztva a kijelölt régiókra vonatkozó összesített
játékos számmal és szorozva a kategóriára megadott össztámogatás értékével
4/b. sz. melléklet

A Double-Pass auditban részt vevő, régiós hatáskörrel nem rendelkező Utánpótlás-központok 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó
forrásallokációja

FINANSZÍROZÁS ALAPJA
(KATEGÓRIA)

1. produktivitási
támogatás

MÉRTÉKE A TELJES TÁMOGATÁSI
KERETEN BELÜL A 3
TÁMOGATOTT KLUBRA
ÖSSZESÍTVE

KISZÁMÍTÁSÁNAK PONTOS MÓDSZERTANA

180 millió Forint

A sportszervezet/alapítvány DPA produktivitási pontszáma osztva a15 auditált
szervezet produktivitási összpontszámával és szorozva a kategóriára megadott
össztámogatás értékével
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ELN-46/2016 (06.06.) számú határozat
A MLSZ Elnöksége oly módon foglalt állást, hogy a 15/2016. (02.09.) számú határozatával elfogadott
2016-2017. évi OTP Bank Liga NB I. és a Merkantil Bank Liga NB II. Vagyonértékű Szabályzatok 4. A
felosztás szabályai 2. bekezdésében meghatározott, 2016. február 1. előtt regisztrált” szerződés
kitétel a NYIÁSZ 5.§ (6) által leírt módon értelmezendő.
ELN-47/2016 (06.06.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az egységes hivatásos labdarúgó munkaszerződés-mintát elfogadta. A
szerződésmintának legyen a 2016. július 1-én lép hatályba lépő Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási
Szabályzat elválaszthatatlan melléklete.
ELN-48/2016 (06.06.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 98/2015 (07.01.) határozatot – annak 9. és 10. pontja kivételével – változatlan
tartalommal érvényben tartja. A határozat 9. és 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
II.
A Magyar Labdarúgó Szövetség 2017. június 30-ig az általa szervezett mérkőzések esetében a
jegyértékesítést és a beléptetést - a 6. pontban foglaltak alkalmazásával - szurkolói kártya nélkül
is lehetővé teszi. Az MLSZ Magyar Kupa döntő vagy Szuper Kupa döntő mérkőzésen,
amennyiben a mérkőzés kiemelt biztonsági fokozatú besorolást kap, a rendőrség döntése, vagy a
mérkőzésen szereplő klub(ok) indokolt kérése alapján – a jogszabályok által meghatározott
keretek között – jogosult egyedi jegyértékesítési- és beléptetési szabályok meghatározására.
III.
10. Az MLSZ Elnöksége a szurkolói kártya kötelező használatának felfüggesztésére vonatkozó jelen
határozatban foglalt döntését 2017. június 30-át követően felülvizsgálja és amennyiben az ezen
időszak alatt lezajlott labdarúgó mérkőzések kapcsán a szövetséget, vagy a klubcsapatokat nem
sújtja nemzetközi szervezet részéről súlyos büntetés, illetve a nemzeti bajnoki mérkőzések
fegyelmi határozatainak száma és súlyossága ezt lehetővé teszi, a szurkolói kártya kötelező
alkalmazásának a felfüggesztését meghosszabbítja.
9.

ELN-49/2016 (06.06.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyta az MLSZ 2016/2017-es sportfejlesztési
programját. Az elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy
-

a benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyásának feltételeként az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által hatósági eljárás keretében elrendelt, illetve a programvégrehajtás során
indokolt módon felmerülő esetleges módosításokat a programon vezesse át,

-

a sportfejlesztési program jóváhagyását követően gondoskodjon a programban foglaltak
megvalósításáról.

ELN-50/2016 (06.06.) számú határozat
1. Az Elnökség a látvány csapatsportok társasági adó támogatási rendszerének keretében a 2016-os
pénzügyi évben a labdarúgás sportág számára kiadható támogatási igazolások keretösszegének
meghatározását az előterjesztésben bemutatottak szerint elfogadta és felkéri a Főtitkárt, hogy a
jóváhagyás hatósági folyamatát a jóváhagyott keretösszegek figyelembevételével folytassa le.
2. Az értékelési elvek előterjesztésben bemutatott változásait jóváhagyta és felhatalmazza a főtitkárt,
hogy az ezzel kapcsolatos módosításokat a 2016/17-es sportfejlesztési programok jóváhagyásakor
alkalmazza.
ELN-51/2016 (06.06.) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a jelen határozat 1. mellékletében szereplő, az
Országos Pályaépítési Program X. pályázati ütemében érvényes pályázatot benyújtó pályázókkal
2017-ben szerződést kössön, és intézkedjen a kivitelezések megkezdéséről. A pályák
felépítésének legkésőbbi határideje 2017. december 31.
2. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a jelen határozat 2. mellékletében szereplő, a
Kedvezményes Pályaépítési Programban nyertes pályázókkal 2016-ban szerződést kössön és
intézkedjen a kivitelezések megkezdéséről. Amennyiben a nyertes pályázók közül visszalépés
történik, az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a jelen határozat 2. mellékletében
szereplő tartaléklistás pályázókkal kössön szerződést és intézkedjen a kivitelezések
megkezdéséről.
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3. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a jelen határozat 3. mellékletében szereplő, a
Rekortán Pályaépítési Programban érvényes pályázatot benyújtó pályázókkal szerződést kössön
és intézkedjen a kivitelezések megkezdéséről.
ELN-52/2016 (06.06.) számú határozat
1. Az Elnökség jóváhagyólag elfogadta a „Döntés az MLSZ által elvont és az MLSZ saját televíziós és
rádiós közvetítési vagyoni értékű jogainak tenderen történő kiírásáról” szóló előterjesztést.
2. Az Elnökség Pályázati Bizottságot jelöl ki az alábbi tagokkal:
Balogh Gabriella, elnökség tagja
Bánki Erik, elnökség tagja
Vági Márton, főtitkár

Elnök:
Tagjai:

A Pályázati Bizottság feladata a pályázati felhívás és a szerződés tervezet véglegesítése, szükség
esetén módosítása a jelen előterjesztésben foglaltakon való lényegi eltérés nélkül, valamint a
beérkezett pályázatok előértékelése, és az elnökség elé való beterjesztése döntési javaslattal.
ELN-53/2016 (06.06.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat módosítását elfogadta, a
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete.
Jelen határozat 2016. július 1-én lép hatályba, ezzel egy időben az ELN-80/2015 (06.01.) számú
határozattal módosított szabályzat hatályát veszti.
ELN-54/2016 (06.06.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége engedélyezi, hogy a 2016-2017. bajnoki évben a Labdarúgás Versenyszabályzat
10.§ (1) Általános szabályok n) pontjától eltérően az adott sportszervezet a kötelezendően indítandó
női utánpótlás csapatára vagy csapataira további sportszervezettel kössön szerződést.
ELN-55/2016 (06.06.) számú határozat
A 2016-2017. bajnoki évre vonatkozóan a 2016-2017. évi Női Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságban résztvevő sportszervezeteknek az Infrastruktúra Szabályzat 3.§ A labdarúgó
nagypályák osztályba sorolása (1) Kategóriák b) bekezdésének teljesítése alól felmentést ad.
ELN-56/2016 (06.06.) számú határozat
1. A MLSZ Elnöksége 15/2016. (02.09.) számú határozatával elfogadott 2016-2017. évi OTP Bank
Liga NB I. és a Merkantil Bank Liga NB II. Vagyonértékű Szabályzatok 4. A felosztás szabályai
pontban meghatározott Hazai és Külföldi labdarúgók besorolásnak feltételeit az alábbiakra
változtatta meg:
I.
Az MLSZ a 2016-2017. évi férfi felnőtt NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnokságokban valamint
a Magyar Kupa versenysorozatban résztvevő labdarúgók között a fogadási bevételekből való
részesedés szempontjából megkülönbözteti a „Hazai játékos”-ok körét. A Hazai játékos az a
versenyengedéllyel rendelkező játékos, aki az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
a)

21 éves kor alatt egy vagy több MLSZ tag sportszervezetben legalább 3 évet egyben
vagy megszakításokkal igazolt játékos volt;

b)

születése óta magyar állampolgár, ide értve a magyar felmenőkkel (szülő vagy
nagyszülő) rendelkező játékost

c)

legalább egy alkalommal játszott korosztályos vagy felnőtt magyar válogatottban
hivatalos mérkőzést.

2. Az MLSZ Elnöksége a Labdarúgás Versenyszabályzat 3.§ (9) b) pontját az alábbiakra módosítja:
Az adott bajnoki évadra versenyengedéllyel rendelkező labdarúgók 2 csoportba sorolhatók be:
1) Hazai labdarúgók csoportja
2) Külföldi labdarúgók csoportja
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Hazai labdarúgók csoportjába az a labdarúgó kerül besorolásra, aki az alábbiak közül legalább az
egyiknek megfelel:
a) 21 éves kor alatt egy vagy több MLSZ tag sportszervezetben legalább 3 évet egyben vagy
megszakításokkal igazolt játékos volt;
b)

születése óta magyar állampolgár, ide értve a magyar felmenőkkel (szülő vagy nagyszülő)
rendelkező játékost

c)

legalább egy alkalommal játszott korosztályos vagy felnőtt magyar válogatottban hivatalos
mérkőzést.

Külföldi labdarúgók csoportjába az a labdarúgó kerül besorolásra, aki a Hazai nevelésű labdarúgók
csoport feltételeinek nem tud megfelelni.
Jelen határozat 2016. július 1-vel hatályos!
ELN-57/2016 (06.06.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a 2016 férfi NB I strandlabdarúgó bajnokság
versenykiírásának alábbi módosításait elfogadta:
7. A bajnokság időrendje
A) A bajnokság 2016. június 01. és 2016. augusztus 31 közötti időszakban 4 + 1 hétvége (Előtte
kvalifikációs torna, ha szükséges)
- Kvalifikációs torna:
2016. június 24-26
- 1.-4. forduló
2016. július 01. és 31. között 4 hétvége
- Döntő
2016. augusztus 5-6
8. A bajnokság helyezéseinek eldöntése
…
B) A mérkőzés rendes játékidejében elért győzelem 3, a hosszabbításban elért győzelem 2, a
büntetőkkel elért győzelem 1 pont. Vereség esetén a csapat nem kap pontot. …
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Versenybizottsági határozatok
295/2016 (05.30.) számú határozat
Nem engedélyezi, hogy a 2016. június 5-én ( vasárnap ) 18.00 órára kisorsolt Gold-Sport Kft. – Újbuda
Labdarúgó Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítsák.
296/2016 (05.31.) számú határozat
A 2016. május 29-én elmaradt Levegő-Energia HFC – Tatabányai Alapítvány SK II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért a Tatabányai Alapítvány SK sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Levegő-Energia HFC
sportszervezete javára igazolja.
297/2016 (05.31.) számú határozat
A 2016. május 28-án elmaradt Fenomenon FC UPSE – Levegő-Energia HFC II. osztályú Férfi Ifjúsági
U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért a Fenomenon FC UPSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Levegő-Energia HFC
sportszervezete javára igazolja.
298/2016 (05.31.) számú határozat
A 2016. május 28-án elmaradt Szigetvári ZMSE – Nagykanizsai ULE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Szigetvári ZMSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Nagykanizsai ULE sportszervezete javára
igazolja illetve a Szigetvári ZMSE csapatának ötödik ki nem állása miatt a Szigetvári ZMSE
sportszervezet 2015-2016. évi MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság Megyei I. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatának évi összeredményéből egyszeri
alkalommal 3 (három), összesen 3 (három) büntetőpont levonását rendeli el.
299/2016 (05.31.) számú határozat
A 2016. május 28-án elmaradt Szigetvári ZMSE – Nagykanizsai ULE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Szigetvári ZMSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Nagykanizsai ULE sportszervezete javára
igazolja illetve a Szigetvári ZMSE csapatának negyedik ki nem állása miatt a Szigetvári ZMSE
sportszervezet 2015-2016. évi MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság Megyei I. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatának évi összeredményéből egyszeri
alkalommal 3 (három), összesen 3 (három) büntetőpont levonását rendeli el.
300/2016 (05.31.) számú határozat
A 2016. május 29-én félbeszakadt Csep-Gól FC – Kőbányai ISE II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályán elért
eredményét (3:3) törölte és a mérkőzés 3 pontját 3:0-s eredménnyel a Kőbányai ISE javára igazolta.
301/2016 (05.31.) számú határozat
A 2016. május 24-én elmaradt BKV Előre SC – Alba Kölyök Egyesület II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2016. május 31. ( kedd ) 17.00 óra
302/2016 (05.31.) számú határozat
A 2016. május 28-án elmaradt Gold-Sport Kft. – Dombóvári Focisuli Egyesület II. osztályú Fiú Serdülő
U-15 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért a Dombóvári Focisuli Egyesület sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 (
három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Gold-Sport Kft.
sportszervezete javára igazolja.
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303/2016 (05.31.) számú határozat
A Kapuvári SE sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoportjában résztvevő csapatának harmadik létszámhiányos
kiállása miatt a Kapuvári SE sportszervezet 2015-2016. évi Győr-Moson-Sopron Megyei I. osztályú
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatának évi összeredményéből
egyszeri alkalommal 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el.
304/2016 (06.03.) számú határozat
A 2016. június 5-én ( vasárnap ) 18.00 órára kisorsolt Újpest 1885 Futball Kft. – DVSC FSZ Zrt. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Budai II. László Stadion
( 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. )
2016. június 5. ( vasárnap ) 18.00 óra
Az Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés helyszínének megváltoztatása
miatt eljárási költségként 20.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
305/2016 (06.07.) számú határozat
A 2015-2016. évi Megyei-Budapesti I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok 1.
helyezett csapatainak osztályozó 1. mérkőzéseit a következő párosítással és kezdési időponttal tűzi
ki:
Osztályozó
1. mérkőzés

Hazai
TISZAFÜRED VSE
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA
IVÁNCSA KSE
GYÖNGYÖSI AK

Vendég
GYIRMÓT FC GYŐR II.
IBRÁNY SE
VLS KFT. VESZPRÉM
MÓRAHALOM VSE

Kezdési időpont
06.11. szombat 17.00
06.11. szombat 17.00
06.11. szombat 17.00
06.11. szombat 17.00

A 2015-2016. évi Megyei-Budapesti I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok 1.
helyezett csapatainak osztályozó 2. mérkőzéseit a következő párosítással és kezdési időponttal tűzi
ki:
Osztályozó
2. mérkőzés

Hazai
GYIRMÓT FC GYŐR II.
IBRÁNY SE
VLS KFT. VESZPRÉM
MÓRAHALOM VSE

Vendég
TISZAFÜRED VSE
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA
IVÁNCSA KSE
GYÖNGYÖSI AK

Kezdési időpont
06.18. szombat 17.00
06.18. szombat 17.00
06.18. szombat 17.00
06.18. szombat 17.00

306/2016 (06.07.) számú határozat
A 2016. június 5-én elmaradt Déli Aprók UFC Szeged Egyesület – Orosházi MTK-ULE 1913 II.
osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki
mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2016. június 7. ( kedd ) 16.00 óra
307/2016 (06.07.) számú határozat
A 2016. június 5-én elmaradt Déli Aprók UFC Szeged Egyesület – Orosházi MTK-ULE 1913 II.
osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki
mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2016. június 7. ( kedd ) 14.00 óra
308/2016 (06.07.) számú határozat
A 2016. június 5-én elmaradt Levegő-Energia HFC – Veresegyház VSK II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Veresegyház VSK sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Levegő-Energia HFC sportszervezete javára
igazolja.
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309/2016 (06.07.) számú határozat
A 2016. június 4-én elmaradt Százhalombattai VUK SE – Érdi VSE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért
az Érdi VSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( háromnulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Százhalombattai VUK SE sportszervezete javára
igazolja.
310/2016 (06.07.) számú határozat
Tudomásul veszi, hogy a 2016. június 7-re kiírt Diósdi TC – Jászberényi SE II. osztályú Fiú Serdülő U15 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzést a Diósdi TC
sportszervezete lemondja és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel a Jászberényi SE sportszervezete javára igazolja.
311/2016 (06.13.) számú határozat
A Versenybizottság megállapította a 2015-2016. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatok helyezésének végső sorrendjét.
A bajnokság végső sorrendje a következő:
hely

csapatnév

M.

Gy.

D.

V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FTC ZRT.
FEHÉRVÁR FC KFT.
DVSC FUTBALL SZERVEZŐ ZRT.
MTK BUDAPEST ZRT.
SZOMBATHELYI HALADÁS KFT.
ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT.
PAKSI FC KFT.
HONVÉD KFT.
DIÓSGYŐR FC KFT.
VASAS FUTBALL KFT.
PUSKÁS FUTBALL CLUB KFT.
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL
ZRT.

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

24
17
14
14
13
11
12
12
10
9
7
6

4
4
11
9
11
13
7
7
8
5
10
9

5
12
8
10
9
9
14
14
15
19
16
18

lőtt
gól
69
42
48
39
33
42
41
40
37
32
35
25

kapott
gól
23
29
34
37
37
37
40
39
47
54
51
55

gólkülön
bség
46
13
14
2
-4
5
1
1
-10
-22
-16
-30

pont
76
55
53
51
50
46
43
43
38
32
31
27

312/2016 (06.13.) számú határozat
A Versenybizottság megállapította a 2015-2016. évi Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatok helyezésének végső sorrendjét.
A bajnokság végső sorrendje a következő:
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

csapatnév
GYIRMÓT FC KFT.
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.
ZTE FC ZRT.
VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.
BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT.
FC CSÁKVÁR KFT.
SOROKSÁR SPORT CLUB KFT.
BSC 1924 FUTBALL KFT.
BFC SIÓFOK KFT.
SZEGED 2011 KFT.
VÁC FUTBALL CLUB KFT.
SOPRONI VASUTAS KFT.
SZOLNOKI MÁV FC KFT.

M.

Gy.

D.

V.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
17
17
15
15
15
13
13
12
11
10
9
7

5
6
4
7
6
3
8
4
5
7
3
6
10

5
7
9
8
9
12
9
13
13
12
17
15
13

24

lőtt
gól
58
45
55
63
46
55
45
45
36
42
32
38
34

kapott
gól
28
25
30
36
39
55
29
43
47
40
51
42
41

gólkülön
bség
30
20
25
27
7
0
16
2
-11
2
-19
-4
-7

pont
65
57
55
52
51
48
47
43
41
40
33
33
31

14.
15.
16.

SZTK FUTBALL KFT.
DUNAÚJVÁROS PASE KFT.
F.C. AJKA KFT.

30
30
30

6
6
4

9
9
8

15
15
18

31
32
24

61
63
51

-30
-31
-27

27
27
20

313/2016 (06.13.) számú határozat
A Versenybizottság megállapította a 2015-2016. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában résztvevő csapatok helyezésének végső sorrendjét.
A bajnokság végső sorrendje a következő:
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

csapatnév
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.
CEVASPORT KFT.
CIGÁND SE
PUTNOK FC. KFT.
FC HATVAN
KBSC FC KFT.
RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SK
JÁSZBERÉNYI FC
STC FUTBALL KFT.
ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT.
DVSC FUTBALL SZERVEZŐ ZRT.
DIÓSGYŐR FC KFT.
TÁLLYA KSE
NYÍRBÁTORI FC
FC TISZAÚJVÁROS
REAC SPORT KFT.
FELSŐTÁRKÁNY SC

M.

Gy.

D.

V.

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

27
24
20
18
18
15
14
12
12
12
11
11
6
6
5
6
5

2
4
6
5
1
10
9
7
5
5
6
4
7
7
10
6
6

3
4
6
9
13
7
9
13
15
15
15
17
19
19
17
20
21

lőtt
gól
74
62
82
58
48
56
70
57
37
34
46
38
31
30
24
36
28

kapott
gól
19
25
40
37
36
32
48
45
50
62
48
48
54
68
52
73
74

gólkülön
bség
55
37
42
21
12
24
22
12
-13
-28
-2
-10
-23
-38
-28
-37
-46

pont
83
76
66
59
55
55
51
43
41
41
39
37
25
25
25
24
21

314/2016 (06.13.) számú határozat
A Versenybizottság megállapította a 2015-2016. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság Közép csoportjában résztvevő csapatok helyezésének végső sorrendjét.
A bajnokság végső sorrendje a következő:
hely

csapatnév

M.

Gy.

D.

V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

GOLD-SPORT KFT.
SZEOL SC KFT.
FC DABAS
ÚJBUDA KFT.
PÉNZÜGYŐR SE
KOMLÓI BÁNYÁSZ SK KFT.
DUNAHARASZTI MTK
SZENTLŐRINC SE
PAKSI FC KFT.
HONVÉD FC KFT.
ESMTK LABDARÚGÓ EGYLET KFT.
MONORI SE
GYULAI TERMÁL FC
BÉKÉSCSABA
1912
ELŐRE
FUTBALL ZRT.

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

25
19
13
14
12
14
12
13
11
11
11
11
9
10

6
6
12
8
10
7
9
5
9
7
6
6
9
5

1
7
7
10
10
11
11
14
12
14
15
15
14
17

25

lőtt
gól
81
54
52
47
36
33
38
40
53
50
32
34
40
37

kapott
gól
15
25
34
34
30
34
42
44
54
46
40
43
56
50

gólkülön
bség
66
29
18
13
6
-1
-4
-4
-1
4
-8
-9
-16
-13

pont
81
63
51
50
46
45
45
44
42
40
39
39
36
35

megj.

(-4 pont)

15.
16.
17.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC
SZEKSZÁRDI UFC
BÖLCSKEI SE

32
32
32

8
8
7

9
6
8

15
18
17

31
26
32

45
55
69

-14
-29
-37

33
30
29

315/2016 (06.13.) számú határozat
A Versenybizottság megállapította a 2015-2016. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság Nyugati csoportjában résztvevő csapatok helyezésének végső sorrendjét.
A bajnokság végső sorrendje a következő:
kapott
gól
26
34

gólkülön
bség
39
38

pont

4
5

lőtt
gól
65
72

4
7
11
11
10
11
12
12
15
15
15
20
23
20
23

44
60
55
70
49
49
44
47
56
47
39
27
26
28
26

16
33
40
50
38
39
46
47
53
55
48
71
62
76
70

28
27
15
20
11
10
-2
0
3
-8
-9
-44
-36
-48
-44

68
57
55
53
50
47
46
44
39
39
36
26
21
20
12

hely

csapatnév

M.

Gy.

D.

V.

1.
2.

FTC ZRT.
ELSŐ
MOSONMAGYARÓVÁRI
TORNA EGYLET 1904
DOROGI FC
ETO FUTSAL KFT.
TATABÁNYA FUTBALL CLUB KFT.
FEHÉRVÁR FC KFT.
ANDRÁSHIDA LAKÓTERÜLETI SC
BKV 2013 FUTBALL KFT.
MTK BUDAPEST ZRT.
ÉRDI VSE
PUSKÁS FUTBALL CLUB KFT.
III. KER. TVE
DTC FUTBALL KFT.
CSEPEL FC KFT.
CSORNAI SE
SÁRVÁR FC
BALATONFÜREDI FC

32
32

22
21

6
6

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

20
16
17
16
14
13
13
12
11
11
11
7
6
4
4

8
9
4
5
8
8
7
8
6
6
6
5
3
8
5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

72
69

316/2016 (06.13.) számú határozat
A Diósgyőr FC Kft. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
317/2016 (06.13.) számú határozat
A DVSC FSZ Zrt. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
318/2016 (06.13.) számú határozat
A Fehérvár FC Kft. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
319/2016 (06.13.) számú határozat
Az FTC Labdarúgó Zrt. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
320/2016 (06.13.) számú határozat
A Gyirmót FC Kft. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
321/2016 (06.13.) számú határozat
A Honvéd FC Kft. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
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megj.

(-3 pont)

(-5 pont)

322/2016 (06.13.) számú határozat
A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
323/2016 (06.13.) számú határozat
Az MTK Budapest Zrt. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
324/2016 (06.13.) számú határozat
A Paksi FC Kft. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
325/2016 (06.13.) számú határozat
A Szombathelyi Haladás Kft. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
326/2016 (06.13.) számú határozat
Az Újpest 1885 Futball Kft. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
327/2016 (06.13.) számú határozat
A Vasas Futball Club Kft. 2016 – 2017. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
328/2016 (06.13.) számú határozat
Az SzTK Futball Kft. sportszervezete részére a 2016 – 2017. bajnoki évre szóló NB III. osztályú
Amatőr Licencet megadta.
329/2016 (06.13.) számú határozat
A 2015-2016. évi Megyei-Budapesti I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok 1.
helyezett csapatainak osztályozó 2. mérkőzéseinek kitűzött kezdési időpontjait módosította. A
mérkőzések új kezdési időpontjai:
Osztályozó
2. mérkőzés

Hazai
GYIRMÓT FC GYŐR II.
IBRÁNY SE
VLS KFT. VESZPRÉM
MÓRAHALOM VSE

Vendég
TISZAFÜRED VSE
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA
IVÁNCSA KSE
GYÖNGYÖSI AK

Kezdési időpont
06.18. szombat 10.00
06.18. szombat 15.00
06.18. szombat 15.00
06.18. szombat 15.00

S-01/2016 (06.07.) számú határozat
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága az ARAMIS SE sportszervezet 2016. évi férfi
strandlabdarúgó NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
S-02/2016 (06.07.) számú határozat
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a BODON PÉTER FC sportszervezet 2016. évi
férfi strandlabdarúgó NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
S-03/2016 (06.07.) számú határozat
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a Bonyhád-Börzsöny SE sportszervezet 2016.
évi férfi strandlabdarúgó NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
S-04/2016 (06.07.) számú határozat
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága az Energia SC Gyöngyös sportszervezet 2016.
évi férfi strandlabdarúgó NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
S-05/2016 (06.07.) számú határozat
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága az FTC Futsal-Footgolf Kft sportszervezet
2016. évi férfi strandlabdarúgó NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
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S-06/2016 (06.07.) számú határozat
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a Jászfényszaru VSE sportszervezet 2016. évi
férfi strandlabdarúgó NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
S-07/2016 (06.07.) számú határozat
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a Junior Sport Kft sportszervezet 2016. évi férfi
strandlabdarúgó NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
S-08/2016 (06.07.) számú határozat
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a Nagymaros FC sportszervezet 2016. évi férfi
strandlabdarúgó NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
S-09/2016 (06.07.) számú határozat
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a Siófoki Bányász SE sportszervezet 2016. évi
férfi strandlabdarúgó NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
S-10/2016 (06.07.) számú határozat
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága az Újhartyán VSE sportszervezet 2016. évi férfi
strandlabdarúgó NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-II-120/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mogyorósi József 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-121/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Gál Szabolcs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-122/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Oláh 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-123/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lőrincz Attila László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-124/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó László 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-125/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Ferenc 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-126/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács 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
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-127/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy ifj. Mihalecz István a ZTE FC Zrt.
sportszervezet eljárás alá vont
sportszakembere elkövette a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi
vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban
részesíti.
FEB-II-128/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lázár Patrik labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-392/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Miklósvári János labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
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Ezért az FT az FSZ 77. § a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-393/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Csicsvári Milán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-394/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Sütő Szilárd sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert 100.000,- Ft, azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-395/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szili István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót
2 (kettő) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-396/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Boér Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzésen való
részvételtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-397/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Forró Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-398/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Varga-Sebestyén Benjámin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. §
(1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-399/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Mihály Krisztián 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 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-400/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2016. május 29. napján lejátszott RKSK - Nyírbátor NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Rákosmenti KSK
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B), az FSZ 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontjai alapján a sportszervezet 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-401/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Dobos Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-402/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Mihálszki Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért az FT az FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-403/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Palkó Szilárd Győző labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-404/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Móczó Norbert 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 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-405/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Magyari Szilárd 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 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-406/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Csiszár Zoltán 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 bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-407/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szemán Lajos 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 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-408/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2016. június 5. napján lejátszott Nyíregyháza - Hatvan NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az 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
sportszervezetet, mint visszaesőt 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-III-409/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2016. június 5. napján lejátszott Érd - Csepel
NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Érdi VSE sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az 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
sportszervezetet, mint visszaesőt
100.000,- Ft,
azaz Százezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2016. június 5. napján lejátszott Érd - Csepel
NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Csepel FC Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt
100.000,- Ft,
azaz Százezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-III-410/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2016. június 5. napján lejátszott Nyírbátor - Kazincbarcika
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Nyírbátori FC sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
31

Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
Az FT megállapítja, hogy a 2016. június 5. napján lejátszott Nyírbátor - Kazincbarcika
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezet megvalósította
az FSZ 7. § (4) bekezdés f) 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
50.000,- Ft,
azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-III-411/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Büki Baltazár 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 bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-412/2015-16. (06.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Farkas 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 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-413/2015-16. (06.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Présinger Ádám 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 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-414/2015-16. (06.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gácsi Zsolt 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 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-415/2015-16. (06.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2016. június 11. napján lejátszott Kaposvár - Ibrány Megyei I. o.
osztályozó mérkőzésen az eljárás alá vont Kaposvári Rákóczi BFLA
sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet 30.000,- Ft, azaz
Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-416/2015-16. (06.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bokányi Richárd 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 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-218/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót
2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-219/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szeghy Szabolcs 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-220/2015-16. (06.07.) számú határozat
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Az FT megállapította, hogy Rábl János 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.
FEB-V-221/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Németh Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal NB I
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-222/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fehér Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal NB I
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-223/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Jenei Ottó 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-224/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Illa Sole Jordi sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal NB I
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-225/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fekete Viktor 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 férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-226/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ruzicska Bálint sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3)
bekezdés f) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal NB II
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-227/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Főfai Sándor 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 futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-228/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Hári József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 83.§ (2) bekezdés ba) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 3 (három) soron következő férfi felnőtt futsal NB
II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
Az FT megállapítja, hogy a Pécsi EAC a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdésében
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az
FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
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FEB-V-229/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Bőnyi Sportegyesület a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a)
és e) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az
FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-VIII-178/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT a Soroksár FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.500,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-179/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT a Nyíregyháza Spartacus FC Kft 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-180/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. 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-181/2015-16. (05.31.) számú határozat
Az FT a Monori SE 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-182/2015-16. (06.07.) számú határozat
Az FT a Tállya KSE
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-183/2015-16. (06.07.) 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
12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-184/2015-16. (06.14.) számú határozat
Az FT a Községi Sportegyesület Iváncsa sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
10.§ (4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
7.200,- Ft, azaz Hétezer-kettőszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-185/2015-16. (06.14.) számú határozat
Az FT az 1. FC Femina 93´ NLK sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
5.000,- Ft, azaz Ötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Budapest, 2016. július 1.
Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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