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Elnökségi határozatok
ELN-73/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége 2018. december 5-i hatállyal kinevezte Bucsek Gábor urat a Biztonsági Bizottság
tagjává, 2020. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.
ELN-74/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége 2018. december 5-i hatállyal kinevezte Dr. Ficsor Dániel urat a Fellebbviteli
Bizottság tagjává, 2020. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.
ELN-75/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az Elnökség tudomásul vette Kovács Kálmán úr Szakmai Bizottsági tagságról történő lemondását,
megköszönte a Szakmai Bizottságban végzett tevékenységét és további munkájához sok sikert
kívánt.
ELN-76/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az Elnökség elfogadta az Elnökség 2019 I. félévi munkatervét. A munkaterv jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Az Elnökség 2019 I. félévi munkaterve
Téma
Személyi kérdések
Jelentés a látvány-csapatsportok támogatásával (TAO) összefüggő hatósági,
valamint ellenőrzési feladatokról
A látvány-csapatsportok támogatási rendszer (TAO) Értékelési Elvei 2019/20
Döntés a Kedvezményes Pályaépítési Program 2019-as helyszíneiről
Döntés az Óvodai Pályaépítési Program helyszíneiről
A 2019/20-as NB I-es, NB II-es, NB III-as, Magyar Kupa és amatőr
versenykiírások elfogadása
A Labdarúgás Versenyszabályzatának módosítása
Személyi kérdések
Az MLSZ 2019. évi pénzügyi tervének elfogadása
Éves rendes Küldöttközgyűlés helyszínének, időpontjának és napirendjének
elfogadása
Bajnokságokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó
bevételek felosztási elveinek elfogadása
Az MLSZ Adatvédelmi Szabályzatának módosítása
Az MLSZ Munkaügyi Adatvédelmi Szabályzatának elfogadása
Az MLSZ Klubkártya és Jegyértékesítési Szabályzatának módosítása
Személyi kérdések
Összefoglaló jelentés a hivatásos sportszervezetek gazdálkodásáról (Pénzügyi
Monitoring Jelentés)
Éves rendes Küldöttközgyűlés elé terjesztendő dokumentumok elfogadása
MLSZ TAO Sportfejlesztési Programja
Személyi kérdések
Az Elnökség 2019 II. félévi munkaterve
A Férfi Szövetségi Kapitány beszámolója
A Női Szövetségi Kapitány beszámolója
A Futsal Szövetségi Kapitány beszámolója
TAO keretszámok 2019/20
Jelentős értékű TAO sportfejlesztési programok jóváhagyása
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Dátum

2019. január 15.
(kedd)
16:00

2019. március 12.
(kedd)
16:00

2019. április 9.
(kedd)
16:00

2019 június
a pontos időpont
egyelőre nem
ismert

ELN-77/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
1.
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének
beszámolóját.
2.
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Baranya Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének
beszámolóját.
3.
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Békés Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját.
4.
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Borsod Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját.
5.
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Budapesti Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját.
6.
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Csongrád Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének
beszámolóját.
7.
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Fejér Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját.
8.
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Győr-Moson-Sopron Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének
beszámolóját.
9.
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének
beszámolóját.
10. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Komárom-Esztergom Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének
beszámolóját.
11. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Nógrád Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját.
12. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Pest Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját.
13. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Somogy Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének
beszámolóját.
14. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Társadalmi Elnökség
Elnökének beszámolóját.
15. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Tolna Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját.
16. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Vas Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját.
17. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Veszprém Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének
beszámolóját.
18. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Zala Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját.

ELN-78/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az Amatőr Licenc Szabályzat módosítását. A módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt – jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – Amatőr Licenc Szabályzat
2019. március 1-jén lép hatályba.
ELN-79/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az új Futsal Versenyszabályzatot. A jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képező új Futsal Versenyszabályzat 2019. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
jelenleg hatályos Futsal Versenyszabályzat hatályát veszti.
ELN-80/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Regisztrációs Kártya Szabályzat módosítását. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt – jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – Regisztrációs
Kártya Szabályzat 2019. július 1-jén lép hatályba.
ELN-81/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi Megyei-Budapesti I-IV. osztályú Férfi, Női Felnőtt
nagypályás bajnokságok jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírásait.
ELN-82/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi Megyei-Budapesti I-II. osztályú Férfi, Női Felnőtt
futsal bajnokságok jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírásait.
ELN-83/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi
Megyei-Budapesti Férfi, Női Felnőtt Kupák jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
versenykiírásait.
ELN-84/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
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Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi Megyei Utánpótlás Bajnokságok jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírásait.
ELN-85/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi Megyei Utánpótlás Futsal Bajnokságok jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírásait.
ELN-86/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi NB I Futsal Férfi Felnőtt bajnokság jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-87/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi NB II Futsal Férfi Felnőtt bajnokság jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-88/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi Regionális Futsal Férfi Felnőtt bajnokság jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-89/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi Futsal Férfi Felnőtt Magyar Kupa jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-90/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi I. osztályú Futsal Férfi Ifjúsági U20, U17 korosztályú
bajnokság jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírásait.
ELN-91/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi I. osztályú Futsal Férfi Ifjúsági U18 korosztályú
bajnokság jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-92/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi NB I Futsal Női Felnőtt bajnokság jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-93/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi NB II Futsal Női Felnőtt bajnokság jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-94/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi Futsal Női Felnőtt Magyar Kupa jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-95/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi I. osztályú Futsal Leány U17 korosztályú bajnokság
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-96/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi NB I. osztályú Női Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-97/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi NB II. osztályú Női Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-98/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi FÖRCH Női Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar
Kupa jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
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ELN-99/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi I. osztályú Leány Ifjúsági U19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-100/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi I. osztályú Leány Ifjúsági U16 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező versenykiírását.
ELN-101/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi I. osztályú Leány Ifjúsági U16 korosztályú
háromnegyed pályás labdarúgó bajnokság jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
versenykiírását.
ELN-102/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi I. osztályú Leány Ifjúsági U14 korosztályú
háromnegyed pályás labdarúgó bajnokság jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
versenykiírását.
ELN-103/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Labdarúgás Versenyszabályzatának (Nagypályára és csökkentett
pályaméretre) alábbiak szerinti módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2019. július 1-jén lép hatályban.
„27. § A forduló, mérkőzés sorsolt időpontjának, helyszínének megváltoztatása
(5) Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó UEFA Klubtorna Selejtező 3. vagy a Play-Off fordulójába
jutott sportszervezet mérkőzésének sorsolt időpontjának egyoldalú megváltoztatása iránti
kérelem automatikus elfogadása
a) A Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó UEFA Klubtornán résztvevő sportszervezetek – amennyiben
az UEFA Klubtorna Selejtező 3. vagy a Play-Off fordulójába jutottak – egyoldalú kérelmet nyújthatnak
be az MLSZ Versenybizottságához a mindenkor hatályos ügyviteli rendszerben írásban, hogy egy
konkrét mérkőzésük napja, kezdési időpontja megváltozzon.
b) Az adott sportszervezet az UEFA Klubtorna Selejtező 3. forduló vagy a Play-Off előtt vagy után
játszandó bajnoki mérkőzései közül 1-1 bajnoki mérkőzés napjának, kezdési időpontjának
megváltoztatását kérelmezheti egyoldalúan.
c) A kérelmet az UEFA Klubtorna Selejtező 3. vagy a Play-Off forduló sorsolását követő 48 órán belül
kell megküldeni az MLSZ Versenybizottságának.
d) Az időpont módosítást kezdeményező sportszervezetnek időpont módosítási díjat nem kell fizetnie.
e) Az időpont módosítási kérelmet versenyügyi eljárás keretében automatikusan jóváhagyja az MLSZ
Versenybizottsága, amellyel szemben jogorvoslatnak helye nincs.”
„(6) Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó UEFA Klubtorna csoportkörébe jutott sportszervezet
mérkőzésének sorsolt játéknapjának egyoldalú megváltoztatása
a) A Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó UEFA Klubtorna csoportkörébe résztvevő sportszervezetek
egyoldalú kérelmet nyújthatnak be az MLSZ Versenybizottságához a mindenkor hatályos ügyviteli
rendszerben írásban, hogy szombati napra kisorsolt mérkőzésük vasárnapi napra kerüljön.
b) Az adott sportszervezet az UEFA Klubtorna csoportkör mérkőzéseinek kisorsolását követő 72 órán
belül kérelmezheti őszi játéknapjainak megváltoztatását egyoldalúan az MLSZ Versenybizottságánál.
c) Az időpont módosítást kezdeményező sportszervezetnek időpont módosítási díjat nem kell fizetnie.
d) Az időpont módosítási kérelmet versenyügyi eljárás automatikusan jóváhagyja az MLSZ
Versenybizottsága, amellyel szemben jogorvoslatnak helye nincs.”
ELN-104/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége jóváhagyta az Országos Pályaépítési Program XVI. pályázati ütemének
helyszíneit és felhatalmazta a Főtitkárt, hogy a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében
szereplő pályázókkal a TAO források beérkezését követően 2019-ben szerződést kössön, és
intézkedjen a kivitelezések megkezdéséről.
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MELLÉKLET
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az Országos Pályaépítési Program tizenhatodik pályázati
szakaszában benyújtott pályázatok alapján, a megyei társadalmi elnökségek javaslatát figyelembe
véve döntött a 2019-es pályaépítések helyszíneiről:

#
1.
2.

Pályázó neve
Tiszaug Község Önkormányzata
Komló Város Önkormányzat

3.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Borsod-Abaúj-Zemplén

4.
5.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén

6.

Szikszó Város Önkormányzata

Borsod-Abaúj-Zemplén

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Megye
Bács-Kiskun
Baranya

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
Budapest Főváros III. Kerület, ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat
Velence Város Önkormányzata
Rábapatona Község Önkormányzata
Győrszemere Községi Önkormányzat
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Tiszafüred Város Önkormányzata
Tata Város Önkormányzata
Tata Város Önkormányzata
Komárom Város Önkormányzata
Tatabánya
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata

Pálya típusa
22x42
22X42 R
élőfüves
nagypálya
22x42
22x42
élőfüves
nagypálya

Budapest

22X42 R

Budapest

22X42 R

Fejér
Győr-Moson-Sopron
Győr-Moson-Sopron
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom

44x64
22x42
22x42
22X42 R
111x72
14x26
14x26
14x26

Komárom-Esztergom

14x26

18.

Pásztó Városi Önkormányzat

Nógrád

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Diósjenő Község Önkormányzata
Biatorbágy Város Önkormányzata
Szada Község Önkormányzata
Áporka Község Önkormányzata
Dombóvári Focisuli Egyesület
Csepreg Város Önkormányzata
Sitke Község Önkormányzata
Keszthely Város Önkormányzata

Nógrád
Pest
Pest
Pest
Tolna
Vas
Vas
Zala

élőfüves
nagypálya
22X42 R
44x64
44x64
22X42 R
22x42
22x42
22x42
22X42 R

ELN-105/2018 (12.04.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége döntött a ’Magyar Labdarúgó Szövetség Életmű Díjasa’ cím odaítéléséről.
ELN-106/2018 (12.13.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége nem támogatja, hogy a férfi strandlabdarúgó válogatott benevezzen a 2019
októberében az Egyesült Államok-béli San Diegoban megrendezésre kerülő World Beach Games
(Strandsportok Világjátéka) elnevezésű tornára.
ELN-107/2018 (12.13.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége támogatja, hogy az MLSZ az OTP Bank Liga NB I-ben szereplő
sportszervezeteket illető egyes vagyoni értékű jogok hasznosításából származó várható jövőbeli
bevételek terhére minden NB I-es sportszervezet részére 100-100 millió forint összegű kölcsönt
nyújtson, 2019. június 30-i visszafizetési határidővel, oly módon, hogy a későbbiekben az MLSZ és a
szerződő felek között megkötésre kerülő szerződésből származó és az adott klubot érintő bevételből a
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fennálló tartozás kompenzálásra kerül. Az Elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát a
kölcsönszerződések megkötésére.
ELN-1/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette Nyíri Sándor úr NB I-es Bizottsági tagságáról történő
lemondását, megköszönte az NB I-es Bizottságban végzett tevékenységét és további munkájához sok
sikert kívánt.
ELN-2/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége 2019. január 16-i hatállyal, 2020. június 30-ig terjedő határozott időtartamra
kinevezte Tóth László urat az MLSZ NB I-es Bizottságának tagjává.
ELN-3/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége 2019. január 16-i hatállyal, 2020. június 30-ig terjedő határozott időtartamra
kinevezte Bodonyi Béla urat az MLSZ Nógrád Megyei Társadalmi Elnökségének tagjává.
ELN-4/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége jóváhagyta a Kedvezményes Pályaépítési Program 2019-es helyszíneit. Az
Elnökség felhatalmazta a Főtitkárt, hogy a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében szereplő
pályázókkal 2019-ben szerződést kössön, és intézkedjen a kivitelezések megkezdéséről.
1. számú melléklet
Kedvezményes Pályaépítési Program 2019-es nyertes helyszínei
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Kedvezményes Pályaépítési Program keretében
benyújtott pályázatok alapján, a megyei társadalmi elnökségek javaslatát figyelembe véve döntött a
2019-es kedvezményes pályaépítések helyszíneiről:

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pályázó neve
Csólyospálos Község Önkormányzata
Vémend Község Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Cserépfalu Község Önkormányzata
Baks Községi Önkormányzat
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Dunasziget Község Önkormányzata
Újléta Község Önkormányzata
Besenyőtelek Községi Önkormányzat
Kőtelek Községi Önkormányzat
Ácsteszér Község Önkormányzata
Berkenye Község Önkormányzata
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
Böhönye Község Önkormányzata
Gyulaháza Község Önkormányzata
Szentpéterfai Sportegyesület
Települési Önkormányzat Sümegprága
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Nova Község Önkormányzata

Megye
Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vas
Veszprém
Zala
Fejér
Zala
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Pálya típusa
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42
22x42

2. számú melléklet
Kedvezményes Pályaépítési Program 2019-es tartaléklistásai
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Kedvezményes Pályaépítési Program keretében
benyújtott pályázatok alapján, a megyei társadalmi elnökségek javaslatát figyelembe véve döntött a
tartaléklistás pályaépítések helyszíneiről:

#
1.
2.
3.

Pályázó neve
Létavértes Városi Önkormányzat
Kaposfő Község Önkormányzata
Ősi Község Önkormányzata

Megye
Hajdú-Bihar
Somogy
Veszprém

Pálya típusa
22x42
22x42
22x42

ELN-5/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége felhatalmazta a Főtitkárt, hogy az Óvodai Pályaépítési Program 2019. évi
helyszínei vonatkozásában a megyei jogú városok önkormányzataival 2019-ben szerződést kössön,
és intézkedjen a kivitelezések megkezdéséről.
ELN-6/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírását, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-7/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírását, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-8/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírását, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-9/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa és
Amatőr Kupa versenykiírását, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-10/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi I. osztály U19, U17, U16 korosztályú bajnokságok
versenykiírásait, amelyek jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.
ELN-11/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi II. osztály U19, U17, U16 korosztályú bajnokságok
versenykiírásait, amelyek jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.
ELN-12/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi III. osztály U19, U17 korosztályú bajnokságok
versenykiírásait, amelyek jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.
ELN-13/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi I. osztály U15, U14 korosztályú bajnokságok
versenykiírásait, melyek jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.
ELN-14/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi II. osztály U15, U14 korosztályú bajnokságok
versenykiírásait, amelyek jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.
ELN-15/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
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Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. évi I. osztály U13, U12 korosztályú bajnokságok
versenykiírásait, amelyek jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.
ELN-16/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2019-2020. nemzetközi, illetve férfi felnőtt nagypályás labdarúgó
nemzeti bajnokságok és kupák versenynaptárát, amely jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
ELN-17/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Nyilvántartási, Igazolási, Átigazolási Szabályzat módosítását. A
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2019. július 1-jén lép hatályba.
ELN-18/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Regisztrációs Kártya Szabályzat 5. § (3) bekezdésének oly módon
való módosítását, hogy a férfi nagypályás labdarúgó NB I-ben és NB II-ben az UEFA gyakorlatával
összhangban a már megkezdett tanfolyamok a regisztrációs kártya kiváltása vonatkozásában
elfogadottak. Egy személy pályafutása során legfeljebb egy alkalommal kezdeményezheti a már
megkezdett tanfolyamának elfogadtatását a regisztrációs kártya igénylése során. A módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2019.
január 28-án lép hatályban.
ELN-19/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
1) Az Elnökség az MLSZ versenyrendszerében megrendezett sportrendezvények esetén a
jegyértékesítéssel- és beléptetéssel összefüggésben az alábbiakat rendeli el:







A nem minősített, vagy normál biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a
résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző
rendszer (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazásáról (névre szóló
jegyértékesítésről) a szervező (klub) saját hatáskörben dönthet;
Az
MLSZ
versenyrendszerében
a
központi
jegyértékesítő
felületen
(meccsjegy.mlsz.hu), vagy a szervező által üzemeltetett/használt más elektronikus
jegyértékesítési platformon történő jegy- és bérletértékesítések során, a szervező
döntése alapján klubkártya használata nélkül, a személyes adatok megadásával is
lehet jegyet vásárolni;
A csoportos jegyvásárlással kapcsolatosan alkalmazott szabályok és gyakorlat
kialakításáról a szervező saját hatáskörben dönthet;
A szervező kötelezettsége és felelőssége, hogy a jegyértékesítés és beléptetés során
olyan szabályokat és alkalmazott gyakorlatot alakítson ki, amely valamennyi releváns
(elsősorban: sportszervezési-, biztonsági-, adatkezelési) jogszabálynak megfelel.

2) Az MLSZ szervezésű labdarúgó eseményeken – ha jogszabály, vagy nemzetközi szövetség
másként nem rendelkezik – általános szabályként nem kell beléptető rendszert alkalmazni. Ettől
eltérő rendelkezést a férfi felnőtt nagypályás „A” válogatott mérkőzései, valamint a Magyar Kupa
Döntő esetében az Elnökség, egyéb MLSZ szervezésű labdarúgó eseményeken a Főtitkár
hozhat.
3) Az MLSZ a FIFA vagy UEFA megbízásából szervezett mérkőzéseken, illetve tornákon az
illetékes nemzetközi szövetség előírásait és ajánlásait követi.
4) Beléptető rendszer alkalmazása esetén a jegyvásárló az MLSZ saját szervezésű labdarúgó
mérkőzésein a központi jegyértékesítő felületen (meccsjegy.mlsz.hu) választása szerint szurkolói
kártya használatával vagy a személyes adatok megadásával egyaránt vásárolhat jegyet vagy
bérletet.
5) Az MLSZ a központi jegyértékesítő felületen (meccsjegy.mlsz.hu) történő jegyvásárlás során az
MLSZ Szurkolói Klub tagjai részére biztosított elővételi- és jegyárkedvezményt fenntartja.
6) Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy
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az EB2020 selejtező mérkőzéseire történő jegyértékesítést a fenti rendelkezések
szerint indítsa el;
soron kívül tájékoztassa a sportszervezeteket, hogy a beléptető rendszer
alkalmazásával összefüggő döntéshozatalra vonatkozó jogosultságot, az Elnökségi
döntés felhatalmazása alapján azonnali hatállyal gyakorolhatják;
az elnökségi döntéseket a belső szabályzatokon legkésőbb 2019. január 31-ig
vezesse át.

ELN-20/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a látvány-csapatsportok támogatásával (TAO) összefüggő jóváhagyási
és ellenőrzési feladatok vonatkozásában készített 2018. évi beszámolót, valamint a TAO
Elszámolhatósági Szabályzatot.
ELN-21/2019 (01.15.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta, hogy a strandlabdarúgás teljes működtetése kerüljön ki az MLSZ
szervezetrendszeréből. Az Elnökség felkérte az MLSZ Főtitkárát, hogy a strandlabdarúgás MLSZ
szervezetrendszeréből való kivezetéséhez szükséges intézkedéseket, döntési javaslatokat készítse el.
Felelős: Dr. Vági Márton Főtitkár
Határidő: 2019. március 31.
ELN-22/2019 (01.29.) számú elnökségi határozat
Az ELN-72/2018 (11.06) számú elnökségi határozat I. pontjának 1. bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
I.
„Az MLSZ Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján az OTP Bank Liga NB I-ben résztvevő sportszervezeteknek az MLSZ által kiírt OTP Bank Liga
NB I-es versenyrendszerekben megrendezett mérkőzéseihez fűződő egyes vagyoni értékű jogait – a
sportszervezetek előzetes egyetértése mellett – a 2018/19-es bajnoki évad tavaszi részétől
kezdőden a 2021/22-es bajnoki évad végéig, 2022. június 30-ig terjedő határozott időre magához
vonta.”
II.
Az ELN-72/2018 (11.06) számú elnökségi határozat III. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az MLSZ Elnöksége hozzájárult ahhoz, hogy az MLSZ a Sport tv. 36-37. §-nak rendelkezései alapján
a labdarúgáshoz fűződő vagyoni értékű jogok hasznosítása érdekében a 2018/19-es bajnoki évad
tavaszi részétől kezdődően a 2021/22-es bajnoki időszak vonatkozásában szerződést kössön. Az
Elnökség felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy vagyoni értékű jogok hasznosítására vonatkozó
szerződés részleteit megtárgyalja és az MLSZ Elnökének akadályoztatása esetén a szerződést az
MLSZ képviseletében aláírja.
ELN-23/2019 (01.31.) számú elnökségi határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Fegyelmi Szabályzat módosításait. A módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Fegyelmi Szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2019.
február 1-jén lép hatályban.
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Versenybizottsági határozatok
NBI-149/2018-2019 (11.20.) számú határozat
A 2018. november 25-én ( vasárnap ) 18.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. –
Gyirmót FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. november 25. ( vasárnap ) 17.00 óra
NBI-150/2018-2019 (11.21.) számú határozat
A 2018. december 16-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt BFC Siófok Kft. – Monor 1901 Labdarúgó
Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. december 16. ( vasárnap ) 13.00 óra
NBI-001/2019 (01.09.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018-2019. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság 19-28. forduló bajnoki mérkőzéseit kitűzte.
NBI-002/2019 (01.10.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018-2019. évi Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság 22-38. forduló bajnoki kitűzte.
F-052/2018-2019. (11.22.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottságának elnöke által kinevezett Versenybiztosa a 2018. november 10-én
lejátszott Aramis SE – Rubeola FC fiú futsal I. osztály U17 bajnoki mérkőzés végeredménye (3-4)
ellen az Aramis SE sportszervezet által benyújtott óvásnak helyt ad.
A FVSZ 47.§ (4) a) pontja alapján a mérkőzés eredményét törli és a mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel az Aramis SE sportszervezet Fiú Futsal I. osztály U17 bajnokságban szereplő
csapatának javára igazolja.
Az óvási díjat FVSZ 47.§ (3) f) bekezdése alapján az Aramis SE sportszervezet részére visszautalja.
F-053/2018-2019. (11.26.) számú határozat
A férfi felnőtt futsal NB I. 24. fordulója a futsal felnőtt „A” válogatott programváltozása miatt új
időpontban kerül megrendezésre.
A férfi futsal NB I 24. fordulójának új időpontja: 2019. április 4. csütörtök és április 5. péntek.
F-054/2018-2019. (11.26.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018. november 24-re kiírt Viadukt SE – Készenléti Rendőrség SE Női Felnőtt
Futsal NB II. osztályú bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48.§ (1) a) 1)
pontja alapján megállapította a Készenléti Rendőrség SE sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a
vétlen sportszervezet (Viadukt SE) javára igazolja.
F-055/2018-2019. (11.29.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018. november 26-ra kiírt REAC Sportiskola SE – Piliscsabai CSLE Férfi
Felnőtt Futsal NB II. osztályú bajnoki mérkőzés beszüntetésével kapcsolatban a Versenybizottság
megállapította a Piliscsabai CSLE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a Futsal
Versenyszabályzat 40.§ (2) a) 1) pontja alapján a mérkőzést a pályán elért eredménnyel igazolja, azaz
a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen
sportszervezet (REAC Sportiskola SE) javára írja.
F-056/2018-2019. (12.04.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018. december 2-ra kiírt Piliscsabai CSLE – 5 Stars SE Fiú Futsal I. osztály
U18 bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48.§ (1) b) 1) valamint 48.§
(3) a) pontjai alapján megállapította a Piliscsabai CSLE sportszervezet versenyügyi felelősségét,
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ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen
sportszervezet (5 Stars SE) javára igazolja, valamint a Piliscsabai CSLE sportszervezetet,
szerepeltetésre kötelezett U18-as fiú futsal csapata első ki nem állása miatt, írásbeli
megrovásban részesíti.
F-057/2018-2019. (01.02.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018. december 27-re kiírt Rubeola FC – Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és
Sport Club Fiú Futsal I. osztály U17 osztályú bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal
Versenyszabályzat 48.§ (1) b) 1) valamint 48.§ (3) c) és d) pontjai alapján megállapította a
Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sport Club sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet
(Rubeola FC) javára igazolja, valamint a Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sport Club
sportszervezetet az U17-es futsal csapata első ki nem állása miatt, írásbeli megrovásban részesíti.
Továbbá, mivel a Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sport Club sportszervezet futsal U17-es
csapata az őszi idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, a tavaszi fordulóra
elveszti pályaválasztói jogát és köteles az ellenfélhez utazni.
F-058/2018-2019. (01.02.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018. december 27-re kiírt Rubeola FC – Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és
Sport Club Fiú Futsal I. osztály U20 osztályú bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal
Versenyszabályzat 48.§ (1) b) 1) valamint 48.§ (3) c) és d) pontjai alapján megállapította a
Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sport Club sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet
(Rubeola FC) javára igazolja, valamint a Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sport Club
sportszervezetet az U20-as futsal csapata első ki nem állása miatt, írásbeli megrovásban részesíti.
Továbbá, mivel a Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sport Club sportszervezet futsal U20-as
csapata az őszi idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, a tavaszi fordulóra
elveszti pályaválasztói jogát és köteles az ellenfélhez utazni.
F-059/2018-2019. (01.09.) számú határozat
A Női felnőtt futsal NB I. 14. fordulója a Női futsal felnőtt „A” válogatott programváltozása miatt új
időpontban kerül megrendezésre.
A Női futsal NB I 14. fordulójának új időpontja: 2019. február 16. szombat és február 17. vasárnap.
A Női felnőtt futsal NB I. 22. (1.) fordulója a Női futsal felnőtt „A” válogatott programváltozása miatt új
időpontban kerül megrendezésre.
A Női futsal NB I 22. (1.) fordulójának új időpontja: 2019. április 20. szombat és április 21. vasárnap.
F-060/2018-2019. (01.15.) számú határozat
A Versenybizottság a 2019. január 13-ra kiírt Cső-Montage BFK – 5 Stars SE Fiú futsal I. osztály
U18 bajnoki mérkőzés félbeszakításával kapcsolatban a Versenybizottság megállapította a CsőMontage BFK sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a Futsal Versenyszabályzat 40.§ (2)
a) 2) pontja alapján a mérkőzést a pályán elért eredménnyel igazolja, azaz a mérkőzésen szerezhető
3 (három) pontot 5-2 (öt-kettes) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (5 Stars SE) javára írja.
N-068/2018-2019. (11.26.) számú határozat
A Kőbányáért Egyesület a 2018-2019. évi Leány U-14 Közép csoportjában 2018. november 4-re
kisorsolt Kőbányáért Egyesület – Honvéd FC bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a
Kőbányáért Egyesület versenyügyi felelősségét, ezért a csapatot írásbeli megrovásban részesíti,
valamint a mérkőzés 3 pontját 3 - 0 gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Honvéd FC javára
igazolja.
N-069/2018-2019. (11.29.) számú határozat
A Kőbányáért Egyesület a 2018-2019. évi leány U-16 NP Keleti csoportjában 2018. november 25-én
lejátszott DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. – Kőbányáért Egyesület leány U-16 NP Keleti csoport
bajnoki mérkőzést létszámhiányosan játszotta le, ezért a csapatot írásbeli megrovásban részesíti.
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N-070/2018-2019. (11.30.) számú határozat
A Jobsforward Kft. a 2018-2019. évi leány U-16 NP Keleti csoportjában 2018. október 6-án lejátszott
Jobsforward Kft. - Diósgyőr FC Kft. leány U-16 NP Keleti csoport bajnoki mérkőzést létszámhiányosan
játszotta le, ezért a csapatot írásbeli megrovásban részesíti.
N-071/2018-2019. (12.03.) számú határozat
A 2018-2019. évi FÖRCH Női Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 5. forduló (elődöntő)
mérkőzéseinek párosítása a következő:
Diósgyőr FC Kft.

-

Szombathelyi Haladás Kft.

FTC Labdarúgó Zrt.

-

ETO Futball Kft.

N-072/2018-2019. (12.03.) számú határozat
A 2018. november 14-én elmaradt FTC Labdarúgó Zrt. – Kőbányáért Egyesület Leány U-14 Közép
csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen FTC Labdarúgó Zrt. csapata javára
igazolja és a Kőbányáért Egyesület csapatát írásbeli megrovásban részesíti.
N-073/2018-2019. (12.05.) számú határozat
A 2018. november 3-án elmaradt FC Ajka – ZTE FC Zrt. Leány U-19 Észak-Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen FC Ajka csapata javára igazolja és a ZTE FC Zrt.
csapatát írásbeli megrovásban részesíti.
N-074/2018-2019. (12.12.) számú határozat
A Siófoki Bányász SE a 2018-2019. évi Leány U-19 Közép csoportjában résztvevő csapatával
szemben a 2018. szeptember 9-én lejátszott Jobsforward Kft. – Siófoki Bányász SE 9:2
eredménnyel végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 0 (nulla) és egy
mérkőzésre vonatkozóan 1 (egy) büntetőpont levonását, összesen 1 (egy) büntetőpont levonását, a
2018. október 3-án lejátszott Siófoki Bányász SE – Dunaújváros PASE 3:2 eredménnyel végződött
mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 3 (három) és egy mérkőzésre vonatkozóan
további 1 (egy), összesen 4 (négy) büntetőpont levonását, a 2018. szeptember 30-án lejátszott Kelen
SC – Siófoki Bányász SE 5:1 eredménnyel végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival
megegyező 0 (nulla) és egy mérkőzésre vonatkozóan 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont
levonását, a 2018. október 13-án lejátszott Siófoki Bányász SE – Csepel FC Kft. 8:1 eredménnyel
végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 3 (három) és egy mérkőzésre
vonatkozóan további 1 (egy) büntetőpont levonását, összesen 4 (négy) büntetőpont levonását, a
2018. október 27-én lejátszott Magyar Labdarúgó Egylet SE – Siófoki Bányász SE 9:2
eredménnyel végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 0 (nulla) és egy
mérkőzésre vonatkozóan 1 (egy) büntetőpont levonását, összesen 1 (egy) büntetőpont levonását, a
2018. november 3-án lejátszott Siófoki Bányász SE – Dorogi FC 3:1 eredménnyel végződött
mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 3 (három) és egy mérkőzésre vonatkozóan
további 1 (egy), összesen 4 (négy) büntetőpont levonását rendeli el, azaz mindösszesen 15 (tizenöt)
pont levonását.
A Labdarúgás Versenyszabályzat 45.§ (5) d) pontja alapján a büntetőpont levonását az évi
összeredményből és csak a megszerzett pontokból lehet megtenni, mely nem haladhatja meg a
versenyrendszerben megszerezhető összes bajnoki pontok egynegyedét.
Erre hivatkozással a Siófoki Bányász SE sportszervezet évi összeredményéből mindösszesen 13
(tizenhárom) pont levonását rendeli el az MLSZ Versenybizottsága.
MK-001/2019. (01.17.) számú határozat
A 2018-2019. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 9. forduló első mérkőzéseit a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki:
Vendég csapat

Hazai csapat

Kezdési időpont

Ssz.

TV

1.

TV

F.C. AJKA KFT.

DVSC FUTBALL SZERVEZŐ ZRT.

2019.02.19

18:30

2.

TV

FTC ZRT.

VÁRDA LABDARÚGÓ SZOLGÁLTATÓ KFT.

2019.02.20

18:00

3.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.

SZOMBATHELYI HALADÁS KFT.

2019.02.20

17:00

4.

PUSKÁS FUTBALL CLUB KFT.

PAKSI FC KFT.

2019.02.20

15:00
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5.

SOROKSÁR SPORT CLUB KFT.

ANDRÁSHIDA SC

2019.02.20

14:00

6.

BSC 1924 FUTBALL KFT.

KAPOSVÁRI LABDARÚGÓ KFT.

2019.02.20

14:00

7.

TISZAKÉCSKEI LABDARÚGÓ CLUB KFT.

HONVÉD KFT.

2019.02.20

14:00

8.

TAKSONY SPORTEGYESÜLET

FEHÉRVÁR FC KFT.

2019.02.20

14:00

A 2018-2019. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 9. forduló második mérkőzéseit a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki:
Ssz. TV

Vendég csapat

Hazai csapat

Kezdési időpont

1.

VÁRDA LABDARÚGÓ SZOLGÁLTATÓ KFT.

FTC ZRT.

2019.02.26

20:00

2.

SZOMBATHELYI HALADÁS KFT.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.

2019.02.26

20:00

3.

PAKSI FC KFT.

PUSKÁS FUTBALL CLUB KFT.

2019.02.26

20:00

4.

KAPOSVÁRI LABDARÚGÓ KFT.

BSC 1924 FUTBALL KFT.

2019.02.27

19:00

5.

HONVÉD KFT.

TISZAKÉCSKEI LABDARÚGÓ CLUB KFT.

2019.02.27

18:00

6.

FEHÉRVÁR FC KFT.

TAKSONY SPORTEGYESÜLET

2019.02.27

18:00

7.

DVSC FUTBALL SZERVEZŐ ZRT.

F.C. AJKA KFT.

2019.02.27

17:00

8.

ANDRÁSHIDA SC

SOROKSÁR SPORT CLUB KFT.

2019.02.27

13:00

K-001/2019. (01.17.) számú határozat
A VB a GRUND 1986 FC sportszervezet U-19 és U-17-es csapatait a 2018-2019. évi III. osztályú Férfi
Ifjúsági U-19 és U-17-es korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép „C” csoportjából kizárja.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-32/2018-19. (10.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi
Szabályzat
(FSZ)
39.
§
(2)
és
az
FSZ
40.
§ (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 39. § (2) bekezdése, figyelemmel az FSZ 37. § (3) bekezdésére és az FSZ 40. §
(2) bekezdése, valamint az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezet soron
következő 1 (egy) hazai NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésén a Szusza Ferenc
Stadion „D” jelű szektor része közül a „D1” jelű szektor lezárását rendeli el és ezen túlmenően
a sportszervezetet 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére is kötelezi.
FEB-I-32-1/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT a 2018. november 29. napján FEB-I-32/2018-19. ügyiratszám alatt hozott és kiadmányozott
határozatát saját hatáskörben eljárva az alábbiak szerint kijavítja:
-

A határozat bevezető részének 5. sorába „..október..” megjelölés helyett „..november..”
megjelölés kerül.
A határozat rendelkező részének 7. sorába a „..D1..” megjelölés helyett „..D2..”megjelölés
kerül.

FEB-I-33/2018-19. (10.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 25. §-a szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 25. § b) pontja alapján a sportszervezet 100.000,- Ft, azaz Százezer forint
pénzbüntetés megfizetésére is kötelezi.
FEB-I-34/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 39. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 37. § (2) és az FSZ 39. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-I-35/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Paksi Futball Club Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 25. §-a szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 25. § a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
FEB-I-36/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 25. §-a és az FSZ 37. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 25. § a) pontja és az FSZ 37. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-I-37/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 37. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-38/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Szombathelyi Haladás Labdarúgó és
Sportszolgáltató Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 40. § (2)
bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 40. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezet soron következő 1
(egy) hazai NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésén a Haladás Stadion „B33” jelű
szektorának lezárását rendeli el.
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FEB-I-39/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 40. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 40. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezet soron következő 1
(egy) hazai NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésén a Kisvárdai Várkerti Stadion „D2”
jelű szektorának lezárását rendeli el.
FEB-I-40/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lukianchuk Pavlo
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-I-41/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Csertői Aurél sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB I férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-I-42/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 25. §-a szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 25. § b) pontja alapján a sportszervezet 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint
pénzbüntetés megfizetésére is kötelezi.
FEB-I-43/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 39. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 37. § (3) és az FSZ 39. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet 200.000,- Ft,
azaz Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-44/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 25. §-a és az 37. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-I-45/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 37. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-46/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) és az FSZ 40. § (2) bekezdése szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 40. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezet soron következő 1
(egy) hazai NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésén a Debreceni Nagyerdei Stadion B5
és B6 jelű szektorának lezárását rendeli el.
FEB-I-47/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 25. §-ában, az FSZ 37. § (1) és az FSZ 40. § (2) bekezdése szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 40. § (2) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezet NB I férfi felnőtt
nagypályás bajnokságban résztvevő csapata 1 (egy) soron következő hazai mérkőzésének
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nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartását rendeli el, tovább a
sportszervezetet 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint pénzbüntetés megfizetésére is kötelezi.
FEB-II-41/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kocsis Attila sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 9. § (2) bekezdés c)1) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II férfi felnőtt
nagypályás bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-42/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Viczián Ádám
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 13. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-43/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Boér Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II férfi felnőtt
nagypályás bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-44/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Baranyai Ádám
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-45/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Póti Krisztián
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 17. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 17. § a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy ) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-46/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a ZTE Football Club Zrt.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 25. §-a és az FSZ 37. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 25. § b) pontja és az FSZ 37. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a
sportszervezetet 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-II-47/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az MTE 194 Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 25. §-a szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 25. § a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
FEB-II-48/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az ETO Futball Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 39. § (2) bekezdése alapján az FSZ 39. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 39. § (2) és az FSZ 37. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-II-49/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Vác Futball Club Kft. sportszervezet megvalósította
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 40. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 40. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezet soron következő 1
(egy) hazai NB II férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésén a Váci Stadion „H” jelű
szektorának lezárását rendeli el.
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FEB-II-50/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Fila Károly labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1) bekezdésében
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-51/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ladislav Rybansky
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-52/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kárász Krisztián
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 15. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 15. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-II-53/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lorentz Márton
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-54/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Varga Péter
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-55/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Monor 1901 Labdarúgó Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 25. §-a szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 25. § a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
FEB-III-62/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Híves Balázs
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-60/2018-19. (11.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Godzsák György
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-61/2018-19. (11.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pásztor Dávid
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-62/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Elek Gergő
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB I férfi felnőtt futsal
bajnok mérkőzésre eltiltja.
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FEB-V-63/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Machalek Attila sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II férfi felnőtt futsal
bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-64/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Shulha Anna
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-65/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tusor Dominik
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (3) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-66/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Fischer Zsigmond Lóránt
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21.
§ (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-67/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Takó Csaba
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (2)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 3 (három) soron következő NB I férfi felnőtt futsal
bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-68/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bódis Tibor Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-69/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Micskó Márk
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB I női felnőtt futsal
bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-70/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szitkó Róbert
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II férfi felnőtt futsal
bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-71/2018-19. (12.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Dolhai Máté
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1) és az
FSZ 21. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdése és az FSZ 21. § (2) bekezdés a), valamint az FSZ 10. § (4)
bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-V-71-1/2018-19. (12.11.) számú határozat
A FT tárgyalás megtartása után a 2018 . december 4. napján meghozott FEB-V-71/2018-19. sz.
határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
Az FT megállapítja, hogy Dolhai Máté labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1) és az FSZ
21. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdése és az FSZ 21. § (2) bekezdés a), valamint az FSZ 10. § (4)
bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-72/2018-19. (12.10.) számú határozat
Az FB megállapítja, hogy Brganunc Arman labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FB az FSZ 14. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót
2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-73/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kasuba Máté Zoltán
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 9. § (1) bekezdés d)1) pontjai alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-74/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Horváth Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB I női felnőtt futsal
bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-75/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Horváth Richárd
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-76/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Vidák Balázs
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-77/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Somogyi Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB I férfi felnőtt futsal
bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-78/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Németh Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-79/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Hoffer Levente labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontjai alapján a
labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
FEB-V-80/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pinczés Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontjai alapján a
labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
FEB-V-81/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Vörös Péter
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II férfi felnőtt futsal
bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-82/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Kincsem Lovaspark SE
sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés e) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés a)
pontja alapján a sportszervezetet
írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-V-83/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pankotai István
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-84/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Rubeola FC sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés p) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft, azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont
FCV Sportszervező Kft.
sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés p) pontja szerinti fegyelmi
vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft, azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-70/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT a Pápai Perutz Sport Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-71/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT a BKV 2013 Futball Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-72/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT a Paksi Futball Club Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
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12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-73/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT a Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz
kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.500,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-74/2018-19. (11.27.) számú határozat
Az FT a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5.
pontjában foglaltak alapján
27.500,- Ft, azaz Huszonhétezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-75/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT a Tiszakécskei LC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
12.500,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-76/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT a Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz
kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.500,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-77/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT a Cevasport Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-78/2018-19. (12.11.) számú határozat
Az FT az FC Csákvár Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-79/2018-19. (12.18.) számú határozat
Az FT a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz
kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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Fellebbviteli Bizottsági határozatok
FVB–6/2018. (11.22.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottságának (továbbiakban: FVB) elnöke a Magyar
Labdarúgó Szövetség hatályos Fegyelmi Szabályzatának (FSZ) 58.§ (2) bekezdésének b) pontjában
foglalt jogkörében, a 2018. november 20. napján beérkezett, 2018/19. F-83 sz. elsőfokú határozattal
szemben benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül,
tárgyalás mellőzésével elutasítja.
FVB–7/2018. (12.20.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottságának (továbbiakban: FVB) eljáró tanácsa (Dr.
Szűcs Ernő Péter Elnök, Dr. Széles Szabolcs, Dr. Ficsor Dániel tagok) a Magyar Labdarúgó
Szövetség hatályos Labdarúgás Versenyszabályzat (LVSZ) 55.§ (5) bekezdés a) pontjának 3)
alpontjában foglalt jogkörében, a 2018. december 20. napján beérkezett, 42./2018-19 sz. elsőfokú
határozattal szemben benyújtott fellebbezést
hatályon kívül helyezi és az első fokon eljáró Versenybizottságot új eljárásra utasítja
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Jogi Bizottsági határozatok
JB. 1/ 2019. (01.17.) számú határozat
Kérelmező Kovács Tamás a Köry-Ker. Kft. csapatvezetője által benyújtott törvényességi felülvizsgálati
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, a kérelemmel támadott határozatot hatályában fenntartja.
JB. 2/ 2019. (01.17.) számú határozat
Kérelmező a Bicskei TC egyesület dr. Petrik Péter ügyvéd által benyújtott törvényességi felülvizsgálati
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, a kérelemmel támadott határozatot hatályában fenntartja.
Budapest, 2019. február 01.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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