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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
ELN-18/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az ELN-1/2021 (01.13.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosította:
„Az Elnökség összehívta az MLSZ éves rendes Küldöttközgyűlését.
A Küldöttközgyűlés
időpontja:
2021. május 14. (péntek) 10:00 óra
helyszíne:
GLOBALL Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.)
megtartásának módja: elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével
Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés
időpontja:
2021. május 28. (péntek) 10:00 óra
helyszíne:
MLSZ székház (1112 Budapest, Kánai út 2.D.)
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai:
1) A 2020. évi tevékenységről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása.
2) A 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet, továbbá az erről
szóló könyvvizsgálói jelentés, illetve a Felügyelő Bizottság írásos jelentésének
elfogadása.
3) Az Elnökség 2021. évi szakmai- és pénzügyi tervének, valamint a Felügyelő Bizottság
erről szóló írásos jelentésének elfogadása.
4) Az MLSZ 2021-2025 közötti Stratégiájának elfogadása.
5) Az Alapszabály módosítása.
A Küldöttközgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartását támogató
informatikai alkalmazás technikai főpróbájának megtartására 2021. május 7-én 10:00 órakor
kerül sor, amelynek részleteiről a küldöttek és az egyéb résztvevők 2021. április 30-ig részletes
tájékoztatást kapnak.”
ELN-19/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta, hogy a 2020/2021. évi Díjfizetési Rend 1. E.) 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 9., 10. és 11. pontjaiban meghatározott 2. részletfizetési határidő: 2021. június 30.
ELN-20/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az UEFA 2019/20. évi szolidaritási támogatásának elosztására
vonatkozóan (az UEFA szabályaival összhangban) a következő szabályok alkalmazásáról
döntött:
1)

2)
3)
4)

A szolidaritási támogatásban azon jelenleg is működő sportszervezetek részesülhetnek,
melyek a 2019/20. évi NB I-es bajnokságban szerepeltek, és amely sportszervezetek a
2020/21. bajnoki évben is az MLSZ által kiírt valamely bajnokságban indultak.
A támogatás a jogosult sportszervezetek között egyenlő arányban kerül kiosztásra.
A kifizetés az UEFA-tól kapott devizában történik.
Azon sportszervezetek esetében, ahol az utánpótlás-nevelés részben vagy egészben a
sportszervezettel
szerződéses
viszonyban
álló
önálló
utánpótlás-nevelő
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5)

sportszervezetnél történik, a támogatás összegére – a versenyeztetett utánpótlás csapatok
arányában – részben vagy egészben a sportszervezettel szerződéses viszonyban álló
utánpótlás-nevelő sportszervezet jogosult. A támogatás összegét ebben az esetben az NB
I-ben szereplő sportszervezet köteles részben vagy egészben a vele szerződéses
viszonyban álló utánpótlás-nevelő sportszervezetnek átutalni a szerződésben foglaltak
szerint, illetve az elszámolás is részben vagy egészben az utánpótlás-nevelő
sportszervezet feladata az NB I-ben szereplő sportszervezet felé, aki köteles az
elszámolást az MLSZ felé továbbítani.
Csak azon sportszervezetek részesülhetnek a támogatásban, melyek:
a)
a korábbi éves szolidaritási támogatás felhasználásáról elszámoltak;
b)
nincs ellenük folyamatban felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolás;
c)
nincsen 90 napot meghaladó köztartozásuk, és ezt a támogatás kiutalása előtt 30
napnál nem régebbi hivatalos – NAV és önkormányzati – igazolásokkal igazolják;
d)
nincs az MLSZ-szel vagy szervezeti egységével, illetve leányvállalatával szemben
tartozása;
e)
minimum követelményként az UEFA által akkreditált magyar Klublicenc
Szabályzat előírásainak megfelelő utánpótlás programmal rendelkeznek, és a
magyar Klublicenc Szabályzatban előírt képesítésekkel rendelkező
utánpótlásedzőket alkalmaznak;
f)
nem vettek részt a 2019/20. évi UEFA Bajnokok Ligájában (az első
csoportfázistól).

A támogatás összegét az utánpótlás fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök, szoftverek,
felszerelések beszerzésére, valamint az utánpótlás neveléshez közvetlenül kapcsolódó
költségekre, úgymint utaztatás, pályabérlet, bajnokságokhoz kapcsolódó ellátás
finanszírozására lehet felhasználni. A támogatás felhasználásának elszámolását a
sportszervezetekkel megkötendő támogatási szerződésben kell szabályozni.
ELN-21/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége – az ELN-151/2013 (07.09.) számú elnökségi határozat hatályon kívül
helyezésével egyidejűleg – elfogadta „A férfi és női NB I-es, NB II-es bajnokságok és Magyar
Kupa versenyprogramok díjátadás rendje” című dokumentumot, amely jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi és rendelkezéseit először a 2020/21-es bajnoki évad
díjátadásai során kell alkalmazni.
ELN-22/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnökség elfogadta a Klublicenc Szabályzat módosítását. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
ELN-23/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Sportigazgatósága által elvégzett audit ismeretében, valamint a
regionalitás figyelembevételével jóváhagyta az Elit Képzési Központok besorolását.
SPORTSZERVEZET NEVE
Astra HFC Szolgáltató Kft.
PMFC
Szent Mihály Kft.
Futball Club Hatvan
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ELN-24/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Sportigazgatósága által elvégzett audit ismeretében, valamint a
regionalitás figyelembevételével jóváhagyta a Kiemelt Képzési Központok besorolását:
SPORTSZERVEZET NEVE
Kelen Sport Club
Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Kecskeméti LC KTE SI
BSC 1924 Futball Kft.
Nyíregyháza Spartacus FC Kft.
Debreceni EAC
Kaposvári BFLA
Tatabánya FC
Szolnok MÁV Utánpótlás FC Kft.
Sport Club Sopron
ELN-25/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a férfi utánpótlás válogatottak (U15-U21) 2021-25 közötti
szakmai irányvonaláról, koncepciójáról szóló tájékoztatást.
ELN-26/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club által benyújtott,
ingatlanfejlesztésre irányuló sportfejlesztési programot az előterjesztésben bemutatott
tartalommal támogatta.
Az Elnökség felkérte a Főtitkárt, hogy a hatósági eljárást az elnökségi döntéssel összhangban
folytassa le. Az Elnökség felhatalmazta a Főtitkárt az előzetes műszaki ellenőrzésre és ez
alapján – szükség szerint – a támogatási összeg módosítására, pontosítására, illetve – a
jóváhagyott támogatási kereteken belül – a sportszervezet kérésére, a beruházási elemek
indokolt cseréjének a jóváhagyására.
ELN-27/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta az MLSZ 2021-2025 Stratégiája c. anyag tervezetét és
felhatalmazta a Főtitkárt, hogy a stratégiai dokumentum egyeztetését a különböző érintettekkel
kezdje meg, illetve a tervezet társadalmi vitáját szervezze meg, azok eredményét az Elnökség
részére mutassa be.
ELN-28/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Nyilvántartási, Igazolási, Átigazolási Szabályzat módosítását.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezi és 2021. július 1-jén lép hatályba.
ELN-29/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi NB I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-30/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi NB II. osztályú férfi felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.

5 / 30

ELN-31/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi NB III. osztályú férfi felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-32/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa
és Amatőr Kupa versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-33/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi nemzetközi-, illetve férfi felnőtt nagypályás
labdarúgó nemzeti bajnokságok és kupák versenynaptárát, amely versenynaptár jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-34/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Országos férfi ifjúsági U19 korosztályú
bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-35/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Regionális férfi ifjúsági U19 korosztályú
bajnokság versenykiírását és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-36/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Országos férfi ifjúsági U17 korosztályú
bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-37/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Regionális férfi ifjúsági U17 korosztályú
bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-38/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Országos férfi ifjúsági U16 korosztályú
bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-39/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Regionális férfi ifjúsági U16 korosztályú
bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-40/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Országos fiú, serdülő U15 korosztályú bajnokság
versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és
2021. június 1-jén lép hatályba.
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ELN-41/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Regionális fiú, serdülő U15 korosztályú
bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-42/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Országos fiú, serdülő U14 korosztályú bajnokság
versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és
2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-43/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Regionális fiú, serdülő U14 korosztályú
bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-44/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Országos U13, U12 korosztályú bajnokságok
versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és
2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-45/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi NB I. osztályú Női Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-46/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi NB II. osztályú Női Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-47/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Női Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa
versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és
2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-48/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Országos Leány Ifjúsági U19, U17 és Országos
Leány Serdülő U15 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírását, amely
versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép
hatályba.
ELN-49/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Regionális Leány Ifjúsági U19 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-50/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Regionális Leány Ifjúsági U16 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
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ELN-51/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Regionális Leány Ifjúsági U16 korosztályú
háromnegyed pályás labdarúgó bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-52/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Regionális Leány Serdülő U14 korosztályú
háromnegyed pályás labdarúgó bajnokság versenykiírását, amely versenykiírás jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-53/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Férfi Felnőtt Futsal NB I. bajnokság
versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021.
június 1-jén lép hatályba.
ELN-54/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Férfi Felnőtt Futsal NB II. bajnokság
versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021.
június 1-jén lép hatályba.
ELN-55/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Férfi Felnőtt Futsal Magyar Kupa
versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021.
június 1-jén lép hatályba.
ELN-56/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Férfi Felnőtt Futsal Regionális bajnokság
versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021.
június 1-jén lép hatályba.
ELN-57/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi I. osztályú Fiú Futsal Ifjúsági U20 és U17
bajnokság versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-58/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi I. osztályú Fiú Futsal Ifjúsági U18 korosztályú
bajnokság versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-59/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Női Felnőtt Futsal NB I. bajnokság
versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021.
június 1-jén lép hatályba.
ELN-60/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Női Felnőtt Futsal NB II. bajnokság
versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021.
június 1-jén lép hatályba.
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ELN-61/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Női Felnőtt Futsal Magyar Kupa versenykiírását,
mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép
hatályba.
ELN-62/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi I. osztályú Leány Futsal U15 korosztályú
bajnokság versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-63/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Megyei-Budapesti Férfi Felnőtt (téli kupa), Női
Felnőtt futsal bajnokságok versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-64/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Megyei-Budapesti utánpótlás korosztályú futsal
bajnokságok versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-65/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Megyei-Budapesti I-IV. osztályú Férfi, Női
Felnőtt nagypályás bajnokságok versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021. június 1-jén lép hatályba.
ELN-66/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Megyei-Budapesti Férfi, Női Felnőtt Kupák
versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021.
június 1-jén lép hatályba.
ELN-67/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta a 2021/22. évi Megyei-Budapesti Utánpótlás Bajnokságok
versenykiírását, mely versenykiírás jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2021.
június 1-jén lép hatályba.
ELN-68/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a jelen határozat kihirdetésétől kezdődően 2021. június 30-ig törölte az
általa versenyeztetett válogatottak valamennyi olyan nemzetközi versenyprogramját, amely
válogatottak programját az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elhalasztotta vagy törölte.
ELN-69/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége hatályon kívül helyezte az ELN-3/2021 (01.13.) számú elnökségi
határozatot.
ELN-70/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az ELN-178/2020 (11.11.) számú elnökségi határozat 2. e) pontját az
alábbiak szerint módosította:
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e)

A d) pont alapján egy azon mérkőzést sportszervezetenként legfeljebb egy alkalommal
lehet elhalasztani, és az elhalasztott mérkőzés új időpontját a sportszervezetekkel történt
egyeztetés után az illetékes Versenybizottság jelöli ki. Az illetékes Versenybizottság által
hozott határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

ELN-71/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elrendelte, hogy a Labdarúgás Versenyszabályzatának és a Futsal
Versenyszabályzat egyaránt 27. § (2) bekezdés d) pontjának rendelkezésétől eltérően a 2020/21.
bajnoki évadban elhalasztott/módosított időpontú valamennyi mérkőzést legkésőbb 2021.
június 30-ig kell/lehet lejátszani, azzal, hogy azon versenyprogramok tekintetében, amelyeknél
rájátszás, illetve osztályozó kerül lejátszásra, az alapszakasz lezárásának határideje 2021. június
13. Az illetékes Versenybizottság az adott versenyprogram hátralévő mérkőzéseinek
ismeretében saját hatáskörében dönthet a fenti hosszabbítás lehetőségének igénybevételéről.
ELN-72/2021 (03.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége határozott idejű Tehetségközpont besorolást adott a Budafoki LC
sportszervezetének, tekintettel az elmúlt évek szakmai fejlődésére, az MLSZ-szel való szoros
szakmai együttműködésre, a Double Pass audit jelentésben megállapított fejlődési tételekre, a
dél-budai régió regionális szervezetének fejlesztési igényeire, a regionális elvek fenntartására,
valamint a sportszervezet NB I-es presztízséhez kapcsolódó, a fiatal labdarúgóknak motivációs
célkitűzés növelésére. A besorolás 1 évre, a 2021/22-es évadra szól, azzal, hogy a
sportszervezet az egy év letelte után bajnoki besorolásától függetlenül kizárólag egy önálló
sikeres audit esetén tarthatja meg a besorolást, amely auditnak a költségeit a sportszervezet
viseli.
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FEGYELMI HATÁROZATOK
FEB-II-1/2021 (02.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tajthy Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 15. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-19/2021 (02.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Balogh Dénes labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 17. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 17. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-20/2021 (02.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bognár Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 9. § (1) bekezdés d)1) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron
következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VII-10/2021 (02.23.) számú határozat
Az FT a Vasas 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 12.500,-Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-VII-11/2021 (02.23.) számú határozat
Az FT a BFC Siófok Sportszolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó
Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján 17.500,-Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-6-1/2021 (02.25.) számú határozat
A FT tárgyalás megtartása után a 2021. február 16. napján tárgyalás mellőzésével hozott FEBI-6/2021 (02.16.) ügyiratszámú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
Fentiek alapján az FT megállapítja, hogy Tallo Gadji Celi Carmel Junior labdarúgó a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban pontjában meghatározott fegyelmi
vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 9. § (1) bekezdés d)1) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-4/2021 (02.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Klemenz Lukas Rafael labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14.
§-ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-VI-5/2021 (02.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tujvel Tomas labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 17. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 17. § a) pontja alapján labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VII-12/2021 (02.25.) számú határozat
Az FT a BFC Siófok Sportszolgáltató 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-II-2/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Molnár-Farkas Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-3/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pászka Lóránd 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-4/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Mészáros Áron labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-5/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lukács Raymond Barna 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-III-1/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Hoszpodár Bence Sándor 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-III-2/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Molnár Milán 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.
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FEB-III-3/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kapacina Valer labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 15. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-4/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pál Szabolcs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-21/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Iváncsik Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 17. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 17. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VII-13/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT a Majosi Sportegyesület sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5.
pontjában foglaltak alapján 12.000,-Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-VII-14/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT a Várda Labdarúgó Szolgáltató 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-VII-15/2021 (03.02.) számú határozat
Az FT a DVSC Futball Szervező Zrt. 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-I-7/2021 (03.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ferenczi János 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-8/2021 (03.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kulcsár Kornél labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-II-6/2021 (03.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szarka Ákos labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 9. § (1) bekezdés d)1) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron
következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-7/2021 (03.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ferenczi János 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
labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-IV-2/2021 (03.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lengyel Krisztina Evelin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 17.
§-ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 17. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-9/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Soós László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB I férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-I-10/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bognár György sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. §
(1) és (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (2) bekezdés b) pontjai alapján sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 5 (öt) soron következő NB I férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-8/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szivacski Donát 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 nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-9/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Mocsi Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 9. § (1) bekezdés d)1) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-5/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kavtaradze Nodar labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16.§ a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő)
soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-III-6/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Madarász János labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16.§ 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-III-7/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Molnár Martin Tibor 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-III-8/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Vígh Ferenc sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
és (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (2) bekezdés b) pontjai alapján sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 4 (négy) soron következő NB I férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-9/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Balogh László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1) és
(2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-10/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Göblyös Dániel Tamás 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-III-11/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Weitner Ádám sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 9. § (2) bekezdés c)1) pontjai alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 3 (három) soron következő NB III férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-IV-3/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bicsák Krisztina 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 női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-IV-4/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Roza László István sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22.
§ (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II női felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-22/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Barabás Ádám 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) pontjai alapján a
labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
FEB-VII-16/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT a Sajóbábonyi Vegyész SE sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§
(3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5.
pontjában foglaltak alapján 12.000,-Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-VII-17/2021 (03.09.) számú határozat
Az FT a Monor 1901 Labdarúgó Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési
Rend 5. pontjában foglaltak alapján 12.000,-Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-II-10/2021 (03.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Csősz Richárd 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-VII-18/2021 (03.11.) számú határozat
Az FT a KBSC FC Sportszervező 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 15.000,-Ft, azaz Tizenötezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VII-19/2021 (03.11.) számú határozat
Az FT a Soroksár Sport Club 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-II-11/2021 (03.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Baráth Péter 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.
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FEB-II-12/2021 (03.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kovács Máté Krisztián 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-III-12/2021 (03.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bene Zsombor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-13/2021 (03.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Burucz Barna labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-IV-5/2021 (03.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Curless Opal Courtney 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
női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VII-20/2021 (03.17.) számú határozat
Az FT a Diósgyőr 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 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-VII-21/2021 (03.17.) számú határozat
Az FT a Majosi Sportegyesület sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5.
pontjában foglaltak alapján 12.000,-Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-VII-22/2021 (03.17.) számú határozat
Az FT az Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§
(3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5.
pontjában foglaltak alapján 14.000,-Ft, azaz Tizennégyezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-V-22-1/2021 (03.18.) számú határozat
A FT tárgyalás megtartása után a 2021. március 9. napján tárgyalás mellőzésével hozott FEBV-22/2021 (03.09.) ügyiratszámú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
Fentiek alapján az FT megállapítja, hogy Barabás Ádám 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) pontjai alapján a
labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
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FEB-V-23/2021 (03.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Sámson Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (1)
bekezdés a) pontjában és az FSZ 21. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket
elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő
férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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JOGI BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK
1/2021. (02.25.) számú határozat
Kérelmező Bencze Péter vezetőedző jogi képviselője által benyújtott törvényességi
felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, a kérelemmel támadott határozatot
hatályában fenntartja.
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VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK
NBI-021/2021. (02.19.) számú határozat
A Versenybizottság hozzájárult, hogy a 2021. március 2-án (kedd) 17.30 órára kisorsolt Honvéd
FC Kft. – MTK Budapest Zrt. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés a következő helyszínen kerüljön megrendezésre: Új
Hidegkuti Nándor Stadion (1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.)
NBI-022/2021. (02.19.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 7-én (vasárnap) 20.15 órára kisorsolt Budafoki MTE
Labdarúgó Kft. – Fehérvár FC Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2021. március 7. (vasárnap) 20.00 óra
NBII-023/2021. (02.19.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. február 21-én (vasárnap) 14.00 órára kisorsolt Dorogi Futball
Szolgáltató Kft. – Kazincbarcikai SC FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés helyszínét módosította. A mérkőzés új
helyszíne és kezdési időpontja: Grosics Gyula Stadion (2800 Tatabánya, Szent Borbála út
13.) 2021. február 21. (vasárnap) 14.00 óra
NBII-024/2021. (02.24.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. február 28-án (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt Kazincbarcikai SC
FC Kft. – Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés
új kezdési időpontja: 2021. február 28. (vasárnap) 14.00 óra
NBII-025/2021. (02.24.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. február 28-án (vasárnap) 11.00 órára kisorsolt ZTE FC Zrt. – Érd
Városi SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport
bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2021.
február 27. (szombat) 13.00 óra
NBIII-026/2021. (02.25.) számú határozat
A Versenybizottság a 2020/21. bajnoki évre vonatkozóan a következő pályát III. osztályba
sorolta be és a megadott határidőig adott részére pályahitelesítést:
Pálya megnevezése

Pálya címe

Lipót
Pékség
SE
9233 Lipót, Fő út 60/B.
Sportkomplexum Center pálya

Hitelesítés
osztálya

Hitelesítés
érvényessége

III. osztály

2021.06.30

MK-027/2021. (02.26.) számú határozat
A Versenybizottság kitűzte a 2020/21. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó MOL Magyar
Kupa 10. forduló mérkőzéseinek kezdési időpontjait. A kezdési időpontok az MLSZ
Adatbankjában (https://adatbank.mlsz.hu/) találhatóak meg.
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NBII-028/2021. (02.26.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 7-én (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. –
Kaposvári Labdarúgó Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2021. március 6. (szombat) 14.00 óra
NBIII-029/2021. (02.26.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 7-én (vasárnap) 14.30 órára kisorsolt TSC Labdarúgó Kft.
– Szabadkikötő Sport Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2021. március 6. (szombat) 17.00 óra
NBIII-030/2021. (02.26.) számú határozat
A Versenybizottság a 2020/21. bajnoki évre vonatkozóan a következő pályát III. osztályba
sorolta be és a megadott határidőig adott részére pályahitelesítést:
Pálya megnevezése

Pálya címe

Tállya KSE Sporttelep Füves 3907
Tállya,
2. pálya
Gesztenyesor út 20-22.

Hitelesítés
osztálya

Hitelesítés
érvényessége

III. osztály

2021.06.30

NBII-031/2021. (03.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 7-én (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt Kazincbarcikai SC
FC Kft. – DEAC Futball Nonprofit Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés
új kezdési időpontja: 2021. március 7. (vasárnap) 14.30 óra
NBII-032/2021. (03.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 14-én (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt Kazincbarcikai SC
FC Kft. – Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés
új kezdési időpontja: 2021. március 14. (vasárnap) 14.30 óra
NBII-033/2021. (03.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 14-én (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt Nyíregyháza
Spartacus FC Kft. – ST. LŐRINC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés
új kezdési időpontja: 2021. március 14. (vasárnap) 14.30 óra
NBII-034/2021. (03.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 14-én (vasárnap) 14.30 órára kisorsolt Dorogi Futball
Szolgáltató Kft. – Szombathelyi Haladás Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés helyszínét módosította. A mérkőzés új
helyszíne és kezdési időpontja: Grosics Gyula Stadion (2800 Tatabánya, Szent Borbála út
13.) 2021. március 14. (vasárnap) 14.30 óra
MK-035/2021. (03.08.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 10-én (szerda) 17.00 órára kisorsolt Várda Labdarúgó
Szolgáltató Kft. – ZTE FC Zrt. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó MOL Magyar Kupa
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mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2021. március 10.
(szerda) 15.00 óra
NBI-036/2021. (03.10.) számú határozat
A Versenybizottság a 2020/21. bajnoki évre vonatkozóan a következő pályát III. osztályba
sorolta be és a megadott határidőig adott részére pályahitelesítést:
Pálya megnevezése
Bozsik Aréna Center pálya

Pálya címe

Hitelesítés
osztálya

Hitelesítés
érvényessége

1194 Budapest, Puskás
Ferenc u. 1-3.

I. osztály

2021.06.30

NBIII-037/2021. (03.10.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 14-én (vasárnap) 11.00 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. –
Szekszárdi UFC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport
bajnoki mérkőzés helyszínét módosította. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Bozsik
Aréna (1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3.) 2021. március 14. (vasárnap) 11.00 óra
NBIII-038/2021. (03.10.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 21-én (vasárnap) 15.00 órára kisorsolt Gárdonyi Városi
SC – TVE 1887 Labdarúgó Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
Nyugati csoport bajnoki mérkőzés helyszínét módosította. A mérkőzés új helyszíne és kezdési
időpontja: KSE Iváncsa Sporttelep Center pálya (2454 Iváncsa, Arany János u. 1.) 2021.
március 21. (vasárnap) 15.00 óra
NBIII-039/2021. (03.13.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 14-én (vasárnap) 14.30 órára kisorsolt Vác Futball Club
Kft. – Hódmezővásárhelyi FC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2021. március 24. (szerda) 15.00 óra
NBII-040/2021. (03.17.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. április 4-én (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt Szeged 2011 Kft. –
Vasas Futball Club Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2021. április 4. (vasárnap) 19.15 óra
NBII-041/2021. (03.17.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. április 7-én (szerda) 16.30 órára kisorsolt Pécsi Sport Nonprofit
Zrt. – Szolnoki MÁV FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2021. április 7. (szerda) 18.15 óra
NBII-042/2021. (03.17.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. április 11-én (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. –
Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2021. április 11. (vasárnap) 12.15 óra
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NBII-043/2021. (03.17.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. április 18-án (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt ETO Futball Kft. –
DVSC FSZ Zrt. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2021. április 18. (vasárnap) 20.00 óra
NBII-044/2021. (03.17.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. április 25-én (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt Vasas Futball Club
Kft. – Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2021. április 23. (péntek) 20.00 óra
NBI-045/2021. (03.17.) számú határozat
A Versenybizottság kitűzte a 2020/21. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság 27-31. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait. A
kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában (https://adatbank.mlsz.hu/) találhatóak meg.
MK-046/2021. (03.17.) számú határozat
A Versenybizottság kitűzte a 2020/21. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó MOL Magyar
Kupa 11. forduló mérkőzéseinek kezdési időpontjait. A kezdési időpontok az MLSZ
Adatbankjában (https://adatbank.mlsz.hu/) találhatóak meg.
NBIII-047/2021. (03.19.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 21-én (vasárnap) 15.00 órára kisorsolt Komárom VSE
Nonprofit Kft. – Fehérvár FC Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új
kezdési időpontja: 2021. április 7. (szerda) 15.00 óra
NBIII-048/2021. (03.19.) számú határozat
A Versenybizottság a 2020/21. bajnoki évre vonatkozóan a következő pályákat III. osztályba
sorolta be és a megadott határidőig adott részükre pályahitelesítést:
Pálya megnevezése

Pálya címe

Majosi SE Sporttelep Center 7187 Bonyhád-Majos,
pálya
XIII. u. 2.
4600 Kisvárda, Vár u.
Várkerti Stadion 8-as pálya
35/A.

Hitelesítés
osztálya

Hitelesítés
érvényessége

III. osztály

2021.06.30

III. osztály

2021.06.30

NBII-049/2021. (03.22.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. április 4-én (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt Szombathelyi Haladás
Kft. – Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés
új kezdési időpontja: 2021. április 4. (vasárnap) 14.30 óra
UP-001/2021 (02.24.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága kitűzte a 2020/21. évi Országos Férfi
Ifjúsági U19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság tavaszi szezonjának mérkőzéseit. A
kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában (https://adatbank.mlsz.hu) találhatóak meg.
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UP-002/2021 (02.24.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága kitűzte a 2020/21. évi Országos Férfi
Ifjúsági U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság tavaszi szezonjának mérkőzéseit. A
kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában (https://adatbank.mlsz.hu) találhatóak meg.
UP-003/2021 (02.24.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága kitűzte a 2020/21. évi Országos Férfi
Ifjúsági U16 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság tavaszi szezonjának mérkőzéseit. A
kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában (https://adatbank.mlsz.hu) találhatóak meg.
UP-004/2021 (03.16.) számú határozat
A Versenybizottság megállapítja, hogy a Kiemelt U13-as korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság Dél-Kelet csoportjában 2020. december 6. napján elmaradt LUA Baja - Gyulasport
Nonprofit Kft. bajnoki mérkőzés elmaradásáért a Gyulasport Nonprofit Kft. sportszervezete
felelős és egyben a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját, 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel a
mérkőzés elmaradásban vétlen LUA Baja sportszervezete javára igazolja.
F-015/2021 (02.18.) számú határozat
A Versenybizottság elkészítette a 2020/21. évi Férfi Futsal NB I bajnokság Felső és alsó-házi
1-10. forduló bajnoki mérkőzéseinek párosításait. A mérkőzések időpontjai az MLSZ
Adatbankjában (https://adatbank.mlsz.hu/) találhatóak meg.
F-016/2021 (02.18.) számú határozat
A Versenybizottság határozata alapján a férfi felnőtt futsal NB I. Felső-ház 1. fordulójában
játszandó Haladás VSE – Score-Goal Szabadidősport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bajnoki
mérkőzés az M4+ sportcsatorna élő közvetítése miatt új időpontban kerül megrendezésre.
A mérkőzés új időpontja: 2021. február 21. vasárnap 16:45 óra
Helyszíne: Haladás sportcsarnok
F-017/2021 (02.18.) számú határozat
A Versenybizottság határozata alapján a férfi felnőtt futsal NB I. Felső-ház 3. fordulójában
játszandó MVFC Sportszervező Kft. – DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. bajnoki
mérkőzés az M4+ sportcsatorna élő közvetítése miatt új időpontban kerül megrendezésre.
A mérkőzés új időpontja: 2021. március 21. vasárnap 16:10 óra
Helyszíne: Pálfy István Rendezvénycsarnok, Berettyóújfalu
F-018/2021 (02.22.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. február 20-ra kiírt Csak A Csel Sportegyesület – Kőbányáért
Egyesület Fiú Futsal I. osztály U18-as bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította a
Kőbányáért Egyesület sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért az (FVSZ) 41.§ (2) a); a
41.§ (4) k) pontjai, valamint a hatályos Elnökségi határozatok alapján a mérkőzésen szerezhető
3 (három) pontot 3-0-ás (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Csak A Csel
Sportegyesület) javára igazolja. Továbbá, mivel az utazó sportszervezet a tavaszi idényre
(szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, köteles megtéríteni a pályaválasztó
sportszervezet igazoltan felmerült költségeit.
F-019/2021 (02.22.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. február 22-re kiírt Maglódi TC Egyesület – Nyírség FC Férfi Futsal
NB II-es bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította a Nyírség FC sportszervezet
versenyügyi felelősségét, ezért az (FVSZ) 41.§ (2) a); a 41.§ (4) k) pontjai, valamint a hatályos
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Elnökségi határozatok alapján a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0-ás (három-nullás)
gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Maglódi TC Egyesület) javára igazolja. Továbbá,
mivel az utazó sportszervezet a tavaszi idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem
utazott el, köteles megtéríteni a pályaválasztó sportszervezet igazoltan felmerült költségeit.
F-020/2021 (02.22.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága a Kalafa Női Labdarúgó SE sportszervezet csapatát a 2020/21.
évi Női Felnőtt Futsal NB II. bajnokságból kizárja. A kizárt csapat eddig lejátszott eredményeit
(pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél is törli, és a
kizárt csapatot a bajnoki osztály végére helyezi.
F-021/2021 (02.25.) számú határozat
A Versenybizottság kijelölte a Női felnőtt futsal NB II. egyoldalú halasztási kérelem miatt
elmaradt bajnoki mérkőzés új időpontját, helyszínét:
Női Futsal NB II. keleti csoport 10. forduló, Dévaványai SE – SK Tóalmás Egyesület
A mérkőzés időpontja: 2021. március 11. csütörtök 18:30 óra
Helyszíne: Varga Lajos Sportcsarnok, Gyomaendrőd
F-022/2021 (02.26.) számú határozat
A férfi felnőtt futsal NB I. Felső-ház 4. fordulójában játszandó FCV Sportszervező Kft. –
MVFC Sportszervező Kft. bajnoki mérkőzés az M4 Sport+ sportcsatorna élő közvetítése miatt
új időpontban kerül megrendezésre.
A mérkőzés új időpontja: 2021. március 28. vasárnap 14:05 óra
Helyszíne: Március 15. úti Sportcsarnok, Veszprém
F-023/2021 (03.01.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. február 27-re kiírt Tihanyi Futball Club – Újpesti Torna Egylet Fiú
Futsal I. osztály U18-as bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította az Újpesti Torna
Egylet sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért az (FVSZ) 41.§ (4) a); a 41.§ (4) k)
pontjai, valamint a hatályos Elnökségi határozatok alapján a mérkőzésen szerezhető 3 (három)
pontot 3-0-ás (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Tihanyi Futball Club)
javára igazolja. Továbbá, mivel az utazó sportszervezet a tavaszi idényre (szezonra) kisorsolt
bajnoki mérkőzésre nem utazott el, köteles megtéríteni a pályaválasztó sportszervezet igazoltan
felmerült költségeit.
F-024/2021 (03.03.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 1-re kiírt REAC Sportiskola SE – Kanizsa Futsal
Sportszervező Kft. Férfi Futsal NB II-es bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította a
Kanizsa Futsal Sportszervező Kft. sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért az (FVSZ)
34.§ (2) c); a 41.§ (4) a); 41.§ (4) h) 1) pontjai, valamint a hatályos Elnökségi határozatok
alapján a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0-ás (három-nullás) gólkülönbséggel a
vétlen sportszervezet (REAC Sportiskola SE) javára igazolja. Továbbá, a Kanizsa Futsal
Sportszervező Kft. férfi NB II-es csapatát, első - nem koronavírussal összefüggő - ki nem állása
miatt, írásbeli megrovásban részesíti.
F-025/2021 (03.03.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 3-ra kiírt Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület – Magyar
Testnevelési Egyetem SE Leány Futsal I. osztály U17-es bajnoki mérkőzés elmaradásában
megállapította a Magyar Testnevelési Egyetem SE sportszervezet versenyügyi felelősségét,
ezért az (FVSZ) 41.§ (2) a) pontja, valamint a hatályos Elnökségi határozatok alapján a
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mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0-ás (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen
sportszervezet (Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület) javára igazolja.
F-026/2021 (03.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 5-re kiírt Magyar Testnevelési Egyetem SE – Astra HFC
Szolgáltató Kft. Leány Futsal I. osztály U17-es bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította
a Magyar Testnevelési Egyetem SE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért az (FVSZ)
41.§ (2) a) pontja, valamint a hatályos Elnökségi határozatok alapján a mérkőzésen szerezhető
3 (három) pontot 3-0-ás (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Astra HFC
Szolgáltató Kft.) javára igazolja.
F-027/2021 (03.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 6-ra kiírt Astra HFC – BSC 1924 Futball Kft. Leány Futsal
I. osztály U17-es bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította a BSC 1924 Futball Kft
sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért az (FVSZ) 41.§ (2) a) pontja, valamint a hatályos
Elnökségi határozatok alapján a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0-ás (három-nullás)
gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Astra HFC Szolgáltató Kft.) javára igazolja.
F-028/2021 (03.08.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 7-re kiírt Miskolci Vénusz NFS - Bátonyterenyei TC
Sportegyesület Női Futsal NB II-es bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította a
Bátonyterenyei TC Sportegyesület sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért az (FVSZ)
41.§ (2) a), a 41.§ (4) k) pontjai, valamint a hatályos Elnökségi határozatok alapján a
mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0-ás (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen
sportszervezet (Miskolci Vénusz NFS) javára igazolja. Továbbá, mivel a Bátonyterenyei TC
sportszervezete a bajnokság második körének őszi idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki
mérkőzésre nem utazott el, így a bajnokság második körének tavaszi fordulójára elveszti
pályaválasztó jogát, és köteles az ellenfélhez utazni.
A második kör tavaszi szezon mérkőzését (19. forduló) a Versenybizottság az alábbiakban
határozza meg:
Női Futsal NB II. Keleti csoport 19. forduló:
Miskolci Vénusz NFS - Bátonyterenyei TC Sportegyesület
F-029/2021 (03.08.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 8-ra kiírt Maglódi TC Egyesület – Nyírbátori Sportclub
Nonprofit Kft. Férfi Futsal NB II-es bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította a
Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért az (FVSZ)
41.§ (2) a); a 41.§ (4) k) pontjai, valamint a hatályos Elnökségi határozatok alapján a
mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0-ás (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen
sportszervezet (Maglódi TC Egyesület) javára igazolja. Továbbá, mivel az utazó sportszervezet
a tavaszi idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, köteles megtéríteni a
pályaválasztó sportszervezet igazoltan felmerült költségeit.
F-030/2021 (03.08.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 8-ra kiírt Kincsem Lovaspark SE – Mádi FC Férfi Futsal
NB II-es bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította a Mádi FC sportszervezet
versenyügyi felelősségét, ezért az (FVSZ) 41.§ (2) a); a 41.§ (4) k) pontjai, valamint a hatályos
Elnökségi határozatok alapján a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0-ás (három-nullás)
gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Kincsem Lovaspark SE) javára igazolja. Továbbá,
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mivel az utazó sportszervezet a tavaszi idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem
utazott el, köteles megtéríteni a pályaválasztó sportszervezet igazoltan felmerült költségeit.
F-031/2021 (03.10.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottságának elnöke által kinevezett Versenybiztos a 2021. március 7-én
17:00 órától lejátszott Tolna Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. – Agenta Girls Szekszárdi
Football Club Kft. Női futsal NB I. osztályú bajnoki mérkőzés végeredménye (0-1) ellen a
Tolna Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. által benyújtott óvásnak helyt ad.
A FVSZ 45.§ (4) b) 1) pontja alapján a mérkőzés eredményét törli és a mérkőzés 3 pontját 3-0ás gólkülönbséggel a Tolna Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. Női Futsal NB I. osztályú
bajnokságban szereplő csapatának javára igazolja.
F-032/2021 (03.18.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága a Csorvási Sport Klub sportszervezet csapatát a 2020/21. évi Női
Felnőtt Futsal NB II. Keleti csoport bajnokságból kizárja. A kizárt csapat eddig lejátszott
eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél
is törli, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály végére helyezi.
F-033/2021 (03.18.) számú határozat
A Versenybizottság elkészítette a 2020/21. évi Férfi Futsal NB II. bajnokság Nyugati és Keleti
csoport felső és alsó-házi 1-10. forduló bajnoki mérkőzéseinek párosításait. A mérkőzések
időpontjai az MLSZ Adatbankjában (https://adatbank.mlsz.hu/) találhatóak meg.
F-034/2021 (03.19.) számú határozat
A Versenybizottság a 2021. március 20-ra kiírt, Petőfi Diák és Szabadidő Sportegyesület –
Maglódi Torna Club Egyesület Fiú Futsal I. osztály U18-as bajnoki mérkőzés elmaradásában
megállapította a Maglódi Torna Club Egyesület versenyügyi felelősségét, ezért az (FVSZ) 41.§
(2) a); a 41.§ (4) k) pontjai, valamint a hatályos Elnökségi határozatok alapján a mérkőzésen
szerezhető 3 (három) pontot 3-0-ás (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet
(Petőfi Diák és Szabadidő Sportegyesület) javára igazolja. Továbbá, mivel az utazó
sportszervezet a tavaszi idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, köteles
megtéríteni a pályaválasztó sportszervezet igazoltan felmerült költségeit.
N-023/2021. (02.16.) számú határozat
A Debreceni EAC a 2020/21. évi Leány U16 NP Keleti csoportjában 2021. február 13-án
lejátszott Gyula és Környéke „Gyermek” SC Egyesület – Debreceni EAC bajnoki mérkőzést
létszámhiányosan játszotta le, ezért a csapatot írásbeli megrovásban részesíti.
N-024/2021. (02.17.) számú határozat
A 2021. február 18-án elmaradt Újpest FC – Nyergesújfalu SE Leány 2020/21. évi I. osztályú
U19 korosztályú bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Újpest FC csapata javára igazolja és a Nyergesújfalu SE csapatát
írásbeli megrovásban részesíti.
N-025/2021. (02.19.) számú határozat
A Nagymágocs Nagyközségi SE csapatát a 2020/21. évi NB II. osztályú Női Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokságból kizárja.
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N-026/2021. (02.22.) számú határozat
A 2021. február 19-én elmaradt Mezőkövesd Zsóry FC – Nyírség NSC I. osztályú leány ifjúsági
U16 korosztályú HNP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Mezőkövesd Zsóry FC csapata javára igazolja.
N-027/2021. (02.22.) számú határozat
A 2021. február 19-én elmaradt Eger Labdarúgó Sport Kft. – DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit
Kft. I. osztályú leány ifjúsági U14 korosztályú HNP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki
mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Eger Labdarúgó Sport Kft. csapata javára
igazolja.
N-028/2021. (02.22.) számú határozat
A 2021. február 21-én elmaradt Pécsi Sport Nonprofit Zrt. – Szekszárdi UFC I. osztályú leány
ifjúsági U14 korosztályú HNP bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Pécsi Sport Nonprofit Zrt. csapata javára igazolja.
N-029/2021. (02.22.) számú határozat
A 2021. február 22-én elmaradt Gesztelyi FC – Nyíregyháza SFC I. osztályú leány ifjúsági U19
korosztályú NP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Nyíregyháza SFC csapata javára igazolja.
N-030/2021. (02.29.) számú határozat
A 2021. február 28-án elmaradt Eger Labdarúgó Sport Kft. – Petőfi Diák és Szabadidő SE I.
osztályú leány ifjúsági U16 korosztályú HNP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Eger Labdarúgó Sport Kft. csapata javára igazolja.
N-031/2021. (03.01.) számú határozat
A 2021. február 27-én elmaradt Kecskeméti LC KTE SI - DEAC I. osztályú leány ifjúsági U16
korosztályú NP bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a
vétlen Kecskeméti LC KTE SI csapata javára igazolja.
N-032/2021. (03.01.) számú határozat
A 2021. február 28-án elmaradt Balatonfüredi FC – Levegő-Energia HFC I. osztályú leány
ifjúsági U16 korosztályú NP bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Levegő-Energia HFC csapata javára igazolja.
N-033/2021. (03.01.) számú határozat
A 2021. február 28-án elmaradt Astra HFC Szolgáltató Kft. – Jászberényi FC I. osztályú Leány
ifjúsági U16 HNP Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Astra HFC Szolgáltató Kft. csapata javára igazolja és a Jászberényi FC csapatát írásbeli
megrovásban részesíti.
N-034/2021. (03.01.) számú határozat
A 2021. február 27-én elmaradt Mezőkövesd Zsóry FC Kft. – DLA Utánpótlás Nevelő
Nonprofit Kft. I. osztályú leány ifjúsági U14 korosztályú HNP bajnokság Észak-Keleti csoport
bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Mezőkövesd Zsóry FC Kft. csapata
javára igazolja.
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N-035/2021. (03.03.) számú határozat
A Csornai SE óvásának helyt ad, ezért az SC Sopron 2020/22. évi I. osztályú leány U19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoportjában szereplő csapatának
a 2021. február 28-án lejátszott Csornai SE – SC Sopron mérkőzés pályán elért eredményét
(2:4) törli és egyben a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját 3:0 (három-nulla) gólkülönbséggel
a Csornai SE sportszervezete javára igazolja. Az óvási díjat visszautalja.
N-036/2021. (03.05.) számú határozat
A 2021. március 6-án elmaradt DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. - DVTK I. osztályú
leány ifjúsági U14 korosztályú HNP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3
pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen DVTK csapata javára igazolja.
N-037/2021. (03.08.) számú határozat
A 2021. március 7-én elmaradt Jobsforward Kft. – Cigándi Innovációs és Ifjúsági SE Női NB
II. bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Jobsforward Kft. csapata javára igazolja.
N-038/2021. (03.08.) számú határozat
A 2021. március 7-én elmaradt Gesztelyi FC – Nyírség NSC I. osztályú leány ifjúsági U19
korosztályú NP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Nyírség NSC csapata javára igazolja.
N-039/2021. (03.10.) számú határozat
A 2021. március 7-én elmaradt Gesztelyi FC – Nyírség NSC I. osztályú leány ifjúsági U19
korosztályú NP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Nyírség NSC csapata javára igazolja.
N-040/2021. (03.10.) számú határozat
A 2021. március 14-i Várda Labdarúgó Akadémia - DLA I. osztályú leány ifjúsági U14
korosztályú HNP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a Várda Labdarúgó Akadémia csapata javára igazolja.
N-041/2021. (03.10.) számú határozat
A 2021. március 17-i DLA - Várda Labdarúgó Akadémia I. osztályú leány ifjúsági U14
korosztályú HNP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a Várda Labdarúgó Akadémia csapata javára igazolja.
N-042/2021. (03.12.) számú határozat
A 2021. március 20-án (szombat) 16.00 órára kisorsolt Haladás-Viktória – Kész – St. Mihály
FC Simple Liga Női NB I. osztályú felnőtt nagypályás labdarúgó mérkőzés helyszínét és
kezdési időpontját módosítja.
A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Király Sportlétesítmény, 2021. március 20.
(szombat) 11.00 óra
N-043/2021. (03.16.) számú határozat
A Versenybizottság kisorsolta a 2020/21. Női Magyar Kupa 5. forduló mérkőzéseinek
párosításait. A kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában (https://adatbank.mlsz.hu/)
találhatóak meg.
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N-044/2021. (03.17.) számú határozat
A 2021. március 13-án elmaradt Debreceni EAC – Gesztelyi FC SE I. osztályú leány U19
korosztályú NP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Debreceni EAC csapata javára igazolja.
N-045/2021. (03.17.) számú határozat
A 2021. március 20-i Békéscsaba 1912 Előre SE – Debreceni EAC I. osztályú leány ifjúsági
U16 korosztályú NP bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel
a vétlen Békéscsaba 1912 Előre SE csapata javára igazolja.
N-046/2021. (03.17.) számú határozat
A 2021. március 14-én elmaradt Veszprémi Foci Centrum USE – Balatonfüredi FC I. osztályú
leány U16 korosztályú NP bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Veszprémi Foci Centrum USE csapata javára igazolja.
N-047/2021. (03.17.) számú határozat
A 2021. március 14-én elmaradt Balmazújvárosi FC – Nyírség Női SC I. osztályú leány U16
korosztályú HNP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Balmazújvárosi FC csapata javára igazolja.
N-048/2021. (03.17.) számú határozat
A 2021. március 20-i DLA – Eger Labdarúgó Sport Kft. I. osztályú leány ifjúsági U14
korosztályú HNP bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Eger Labdarúgó Sport Kft. csapata javára igazolja.
Budapest, 2021. március 25.

Dr. Vági Márton
főtitkár
sk
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