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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 
 

 

 

 

ELN-97/2022 (09.01.) számú elnökségi határozat 

1. Az MLSZ Elnöksége 2022. szeptember 1-i hatállyal elfogadta Ábrók Zsolt és Szabó Péter 

László Urak NB I-es Bizottsági tagságáról történő lemondását. Az Elnökség megköszönte 

az NB I-es Bizottságban végzett tevékenységüket, munkájukhoz további sok sikert kívánt. 

 

2. Az MLSZ Elnöksége 2022. szeptember 1-i hatállyal, 2025. június 30-ig terjedő határozott 

időtartamra az NB I-es Bizottság tagjává nevezte ki Makray Balázs és Ticz Balázs Urakat. 

 

ELN-98/2022 (09.01.) számú elnökségi határozat 

Az MLSZ Elnöksége a Körzetközponti státuszáról lemondó Nyergesújfali SE helyett a Tatai AC 

sportszervezetet jelölte Körzetközponti státuszra, egyúttal engedélyezte, hogy a Tatai AC 

sportszervezetének Regionális U12-U13-as bajnokságba benyújtott nevezését az MLSZ 

Versenybizottsága 2022. szeptember 2-ig elbírálja. 

 

ELN-99/2022 (09.001.) számú elnökségi határozat 

Az MLSZ Elnöksége engedélyezte, hogy  

− az NB-s bajnokságok esetén az MLSZ Versenybizottsága, 

− megyei igazgatóság által szervezett versenyrendszerek esetén az illetékes megyei 

versenybizottság 

egyedi mérlegeléssel felmentést adjon a Labdarúgás Versenyszabályzatának vagy a Futsal 

Versenyszabályzatának 7. § (1) bekezdés r) pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása alól, 

amennyiben e döntéssel 

− a férfi labdarúgás esetén a Sportigazgatóság, 

− a női labdarúgás esetén a Női Bizottság, 

− a futsal szakág esetén a Futsal Bizottság 

előzetesen egyetértett. 

 

ELN-100/2022 (09.01.) számú elnökségi határozat 

Az MLSZ Elnöksége jóváhagyta a FIFA felé felterjesztésre kerülő 2023. évi nemzetközi 

játékvezetői és asszisztensi keretet. 
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FEGYELMI HATÁROZATOK 
 

 

 

 

FEB-II-2/2022. (08.15.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy a Szeged 2011 Sportszolgáltató Labdarúgó Kft. sportszervezet a 

Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés p) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget 

elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 2.000.000,-Ft, azaz 

Kétmillió forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-I-3/2022. (08.17.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Plakushchenko Maxim 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-I-4/2022. (08.17.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Baráth Botond 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-3/2022. (08.17.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Csontos Dominik Zoltán 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-4/2022. (08.17.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Kocsis Dominik labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. § (2) 

bekezdésében 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-4/2022. (08.17.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Papp Máté 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-5/2022. (08.17.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Major Csaba sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (2) 

bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel 

kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 4 (négy) soron következő NB III férfi felnőtt 

nagypályás bajnok mérkőzésre eltiltja. 
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FEB-III-6/2022. (08.17.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Sirokmán Zoltán 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-VII-19/2022. (08.17.) számú határozat 

Az FT a Monori Sportegyesület sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) 

bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. 

pontjában foglaltak alapján 4.000,-Ft, azaz Négyezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-20/2022. (08.17.) számú határozat 

Az FT a ZTE Football Club Zrt. 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. 

 

FEB-VII-21/2022. (08.17.) 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 42.000,- Ft, azaz Negyvenkétezer  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VII-22/2022. (08.17.) 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 10.000,-Ft, azaz Tízezer  forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-23/2022. (08.17.) számú határozat 

Az FT a Dunaújváros FC 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-VII-24/2022. (08.17.) 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 12.000,-Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-II-5/2022. (08.19.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az MTE 1904 Kft. sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § 

(1) bekezdés p) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés a) és b)2) pontja alapján a sportszervezetet 225.000,-Ft, 

azaz Kétszázhuszonötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-III-7/2022. (08.19.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Szabó Bence 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. 
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FEB-III-8/2022. (08.19.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Hámori Tamás Risto 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-9/2022. (08.19.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Sóron Tibor 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 4 (négy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-10/2022. (08.19.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Schiller Patrik 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 4 (négy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-11/2022. (08.19.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Kocsis Barnabás 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-VII-25/2022. (08.19.) számú határozat 

Az FT a Tiszafüredi Városi SE 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-26/2022. (08.19.) 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-VII-27/2022. (08.19.) számú határozat 

Az FT a KVSE Nonprofit 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-VII-28/2022. (08.19.) 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 17.500,-Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz 

forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 
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FEB-VII-29/2022. (08.19.) 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 12.500,-Ft, azaz Tizenkétezer-ötszáz  forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-III-12/2022. (08.23.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az M-Foci Kft. sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) 

bekezdés b) pontjában  meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b3), az FSZ 37. §  (3) bekezdés c), valamint az FSZ 37. § 

(6) bekezdés b)  pontjai alapján a sportszervezetet 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint 

pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá elrendeli a sportszervezet 1 (egy) soron következő 

hazai NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésének nézők nélkül, zárt 

sportlétesítményben történtő megtartását.  

 

FEB-I-5/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Cseke Benjámin 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-6/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Csató Martin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. § (2) 

bekezdésében 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-7/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Szatmári Csaba 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-8/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Oláh Bálint 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-13/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Barthel Gábor 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 4 (négy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-14/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Tóth Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában 

meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés (a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő 

férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 
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FEB-III-15/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Szabó Norman Áron 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-16/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Horváth Levente 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-17/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Szántó Mihály Sándor 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-VII-30/2022. (08.24.) 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 36.000,-Ft, azaz Harminchatezer  forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-31/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT az  ST. LŐRINC 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 Tizenkétezer-ötszáz  forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-32/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT a Hajdúszoboszlói Sportfejlesztő 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-VII-33/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT a TVE 1887 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-VII-34/2022. (08.24.) számú határozat 

Az FT a Kelen Labdarúgó Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) 

bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. 

pontjában foglaltak alapján 7.000,-Ft, azaz Hétezer  forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 
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FEB-VII-35/2022. (08.24.) 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 36.000,-Ft, azaz Harminchatezer  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-I-6/2022. (08.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet megvalósította a 

Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fegyelmi vétséget. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdése b)1), valamint az FSZ 37. § (5) bekezdés a) és d) pontjai 

alapján a sportszervezetet 2.250.000,-Ft, azaz Kétmillió-kétszázötvenezer forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-I-7/2022. (08.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont ZTE Football Club Zrt. sportszervezet 

megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fegyelmi 

vétséget. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdése b)1), valamint  az FSZ 37. § (5) bekezdés  d)  pontjai 

alapján a sportszervezetet 3.500.000,-Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-II-9/2022. (08.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Diósgyőr Futball Club Kft. sportszervezet 

megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fegyelmi 

vétséget. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdése b)2), valamint  az FSZ 37. § (5) bekezdés  a)  és d) 

pontjai alapján a sportszervezetet 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés  

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-IV-1/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Révész Szintia 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 

női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VI-15/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Puporka Dániel 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 Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VI-16/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Stark János 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 4 (négy) soron következő 

férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VI-17/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Pingiczer Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (2) 

bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  
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Ezért az FT az FSZ 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót a mérkőzésen való 

részvételtől 2022. augusztus 30. napjától kezdődően 6 (hat) hétre eltiltja.  

 

FEB-VI-18/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Zsély Benedek Zsombor 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 Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VI-19/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Hirjak Ladislav 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 Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VI-20/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Tóth 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)  pontja alapján  a 

labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való 

részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VI-21/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Vass 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 Magyar Kupa mérkőzésen való 

részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VI-22/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy Rácz Dezső 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 Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VI-23/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy a Karancslapujtő Községi Sportegyesület sportszervezet a Fegyelmi 

Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdés a) és b)  pontjában  meghatározott fegyelmi vétséget 

elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b4) és a (2) bekezdés c) pontjai, valamint az FSZ 37. § 

(6) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint 

pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-36/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT a Karancslapujtő Községi Sportegyesület sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat 

(FSZ) 9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési 

Rend 5. pontjában foglaltak alapján 14.400,-Ft, azaz Tizennégyezer-négyszáz  forint 

pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 
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FEB-VII-37/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT a Hidasnémeti Vasutas Sportkör  sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 

9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 

5. pontjában foglaltak alapján 9.600,-Ft, azaz Kilencezer-hatszáz forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-38/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT a Cigándi 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 7.200,-Ft, azaz Hétezer-kétszáz  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VII-39/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT a Zalaszentgróti Városi Futball Club sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat 

(FSZ) 9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési 

Rend 5. pontjában foglaltak alapján 6.000,- Ft, azaz Hatezer  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VII-40/2022. (08.30.) 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 30.000,-Ft, azaz Harmincezer  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VII-41/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT a  ZTE Football Club Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) 

bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. 

pontjában foglaltak alapján 42.000,-Ft, azaz Negyvenkétezer  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VII-42/2022. (08.30.) számú határozat 

Az FT a  Gyirmót FC 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-43/2022. (08.30.) 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-VII-44/2022. (08.30.) 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 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-I-8/2022. (09.01.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet megvalósította a 

Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fegyelmi vétségeket. 
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Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdése b)b1) pontja, az FSZ 37. § (3) bekezdés a) pontja, az 

FSZ 37. § (4) bekezdés  a)  pontja, az FSZ 37. § (5) bekezdés c) és d) pontja  alapján a 

sportszervezetet 6.750.000,-Ft, azaz Hatmillió-hétszázötvenezer forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi, továbbá elrendeli  a sportszervezet  1 (egy) soron következő hazai NB I 

férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésén a Bozsik Aréna „B2”  szektorának  lezárását.  

 

FEB-I-9/2022. (09.01.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Vasas Futball Club Kft.  sportszervezet 

megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fegyelmi 

vétségeket. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdése b)b1) pontja és  az FSZ 37. § (5) bekezdés  d) pontja  

alapján a sportszervezetet 2.000.000,-Ft, azaz Kétmillió forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi.  

 

FEB-VI-24/2022. (09.01.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy a Bölcskei SE sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) 

bekezdés a) és b)  pontjában  meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b4) és a (2) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel az 

FSZ 37. § (5) bekezdés c) pontjára, a sportszervezetet 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forint 

pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VI-25/2022. (09.01.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  a Lenti TE SE sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) 

bekezdés a) és b)  pontjában  meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b4) és a (2) bekezdés c) pontja alapján  a sportszervezetet 

45.000,- Ft, azaz Negyvenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VI-26/2022. (09.01.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  a Tömegsport Club Székkutas sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat 

(FSZ) 37. § (1) bekezdés a) és b)  pontjában  meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b4) és a (2) bekezdés c) pontja alapján  a sportszervezetet 

15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-III-18/2022. (09.02.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Pomozi Zoltán Krisztián 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 1 (egy) soron következő 

férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-19/2022. (09.02.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Miknyóczki Ádám Mihály 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-20/2022. (09.02.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Sidibe Ibrahima 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 5 (öt) soron következő 

férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 
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FEB-VII-45/2022. (09.02.) számú határozat 

Az FT az FC Dabas SE  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-46/2022. (09.02.) számú határozat 

Az FT a Dunaújváros FC 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. 
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JOGI BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK 
 

 

 

 

1/2022. (08.29.) számú határozat 

A Fegyelmi Szabályzat 46. § (3) bekezdés a), b), c) pontjai szerint a Jogi Bizottság eljárásra 

kijelöli a Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottságát. 
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VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK 
 

 

 

 

NBII-152/2022. (08.15.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 28-án ( vasárnap ) 19.00 órára kisorsolt BFC Siófok Kft. 

– Szeged 2011 Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 

2022. augusztus 29. ( hétfő ) 20.00 óra 

 

NBII-153/2022. (08.15.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. szeptember 4-én ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. 

– Diósgyőr FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 

2022. szeptember 5. ( hétfő ) 20.15 óra 

 

NBII-154/2022. (08.15.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 21-én ( vasárnap ) 19.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. 

– MTE 1904 Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 

2022. augusztus 21. ( vasárnap ) 17.30 óra 

 

NBIII-155/2022. (08.15.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 21-én ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Vasas Futball 

Club Kft. – Hajdúszoboszlói Sportfejlesztő Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés helyszínét és kezdési időpontját 

módosította. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja: BVSC-Zugló Stadion 

Centerpálya ( 1142 Budapest, Szőnyi út 2. ) 2022. augusztus 21. ( vasárnap ) 12.00 óra 

 

NBIII-156/2022. (08.15.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 17-én ( szerda ) 17.30 órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. 

– Majosi SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport 

bajnoki mérkőzés helyszínét módosította. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: 

ESMTK Stadion Centerpálya ( 1204 Budapest, Ady Endre u. 150. ) 2022. augusztus 17. ( 

szerda ) 17.30 óra 

 

NBIII-157/2022. (08.15.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 17-én ( szerda ) 17.30 órára kisorsolt Fehérvár FC Kft. – 

ETO Futball Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport 

bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. 

augusztus 17. ( szerda ) 11.00 óra 

 

NBIII-158/2022. (08.15.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 31-én ( szerda ) 17.30 órára kisorsolt Teskánd Községi 

SE – Csornai SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport 

bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. 

augusztus 28. ( vasárnap ) 16.30 óra 
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NBIII-159/2022. (08.16.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022/23. bajnoki évre vonatkozóan a következő pályákat III. osztályba 

sorolta be és a megadott határidőig adott részükre pályahitelesítést: 

 

Pálya megnevezése Pálya címe 
Hitelesítés 

osztálya 

Hitelesítés 

érvényessége 

Mór Sporttelep Centerpálya 8060 Mór, Táncsics Mihály u. 27. III. osztály 2023.06.30 

Szabadkikötő SE Sporttelep Centerpálya 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. III. osztály 2023.06.30 

Zsámbék Sporttelep Centerpálya 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u. 97. III. osztály 2023.06.30 

 

NBIII-160/2022. (08.16.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 17-én ( szerda ) 11.00 órára kisorsolt Kelen SC – Puskás 

FC Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki 

mérkőzés helyszínét módosította. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Szabadkikötő 

SE Sporttelep Centerpálya ( 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. ) 2022. augusztus 17. ( 

szerda ) 11.00 óra 

 

NBI-161/2022. (08.16.) számú határozat 

A Versenybizottság kitűzte a 2022/23. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt 

nagypályás labdarúgó bajnokság 5-7. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait. A 

kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában ( https://adatbank.mlsz.hu/ ) találhatóak meg. 

 

NBIII-162/2022. (08.17.) számú határozat 

A Versenybizottság a 19. fordulóban ( 2022.11.27. - vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Sényő-

Carnifex FC – Tiszafüredi VSE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

A Versenybizottság a 38. fordulóban ( 2023.05.21. - vasárnap ) kisorsolt Tiszafüredi VSE – 

Sényő-Carnifex FC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti 

csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

MK-163/2022. (08.17.) számú határozat 

A Versenybizottság kisorsolta a 2022/23. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó MOL Magyar 

Kupa 2. forduló mérkőzéseinek párosításait és kitűzte a kezdési időpontjait. A párosítások és a 

kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában ( https://adatbank.mlsz.hu/ ) találhatóak meg. 

 

NBII-164/2022. (08.22.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 28-án ( vasárnap ) 19.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 

Előre Futball Zrt. – Dorogi Futball Szolgáltató Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi 

Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A 

mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. augusztus 28. ( vasárnap ) 17.30 óra 

 

MK-165/2022. (08.22.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 27-én ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt 43. sz. Építők SK 

– FC Nagykanizsa Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó MOL Magyar Kupa mérkőzés 

kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. augusztus 27. ( 

szombat ) 16.30 óra 

 

NB-166/2022. (08.23.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022/23. bajnoki évre vonatkozóan a következő pályát I. osztályba sorolta 

be és a megadott határidőig adott részére pályahitelesítést: 

 

https://adatbank.mlsz.hu/
https://adatbank.mlsz.hu/
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Pálya megnevezése Pálya címe 
Hitelesítés 

osztálya 

Hitelesítés 

érvényessége 

Kecskeméti Széktói Stadion Centerpálya 6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1/A. I. osztály 2023.06.30 

 

A Versenybizottság a 2022/23. bajnoki évre vonatkozóan a következő pályákat II. osztályba 

sorolta be és a megadott határidőig adott részükre pályahitelesítést: 

 

Pálya megnevezése Pálya címe 
Hitelesítés 

osztálya 

Hitelesítés 

érvényessége 

Kaposvári Rákóczi Stadion Centerpálya 7400 Kaposvár, Pécsi út 4. II. osztály 2022.09.20 

PMFC Stadion Centerpálya 7633 Pécs, Stadion u. 2. II. osztály 2023.06.30 

 

A Versenybizottság a 2022/23. bajnoki évre vonatkozóan a következő pályákat III. osztályba 

sorolta be és a megadott határidőig adott részükre pályahitelesítést: 

 

Pálya megnevezése Pálya címe 
Hitelesítés 

osztálya 

Hitelesítés 

érvényessége 

Dunaújváros Stadion Centerpálya 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4. III. osztály 2023.06.30 

Várady Béla Sportközpont Centerpálya 3630 Putnok, Puskás Ferenc út 6. III. osztály 2022.09.20 

Várkői Ferenc Diák- és Szabadidőpont 

Központ Centerpálya 
7622 Pécs, Verseny u. 1. III. osztály 2022.09.20 

 

NBII-167/2022. (08.25.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. szeptember 11-én ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Diósgyőr FC 

Kft. – MTK Budapest Zrt. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési 

időpontja: 2022. szeptember 12. ( hétfő ) 20.00 óra 

 

NBIII-168/2022. (08.25.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. szeptember 4-én ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Vasas Futball 

Club Kft. – Pénzügyőr SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti 

csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 

2022. szeptember 4. ( vasárnap ) 16.00 óra 

 

NBIII-169/2022. (08.25.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. szeptember 4-én ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Diósgyőr FC Kft. 

– Eger Labdarúgó Sport Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési 

időpontja: 2022. szeptember 4. ( vasárnap ) 16.00 óra 

 

NBIII-170/2022. (08.26.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 31-én ( szerda ) 17.30 órára kisorsolt Eger Labdarúgó 

Sport Kft. – Vasas Futball Club Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új 

kezdési időpontja: 2022. augusztus 31. ( szerda ) 15.30 óra 

 

MK-171/2022. (08.29.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 27-én félbeszakadt Karancslapujtő KSE – FC Hatvan 

2022/23. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó MOL Magyar Kupa mérkőzést a 

félbeszakadáskor kialakult pályán elért eredménnyel (0:5) igazolta le az FC Hatvan 

sportszervezete javára. 
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NBI-172/2022. (08.30.) számú határozat 

A Versenybizottság kitűzte a 2022/23. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt 

nagypályás labdarúgó bajnokság 8. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait. A 

kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában ( https://adatbank.mlsz.hu/ ) találhatóak meg. 

 

NBIII-173/2022. (08.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 16-án ( vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Karcagi SE – Várda 

Labdarúgó Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport 

bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. 

október 15. ( szombat ) 13.00 óra 

 

NBIII-174/2022. (08.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a 15. fordulóban ( 2022.10.30. - vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Sényő-

Carnifex FC – Füzesgyarmati SK NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

A Versenybizottság a 34. fordulóban ( 2023.04.26. - szerda ) kisorsolt Füzesgyarmati SK – 

Sényő-Carnifex FC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti 

csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

MK-175/2022. (08.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 28-án lejátszott Lenti TE SE – Issimo SE Férfi Felnőtt 

nagypályás labdarúgó MOL Magyar Kupa mérkőzés eredményével szemben a Lenti TE 

sportszervezete által benyújtott óvásról megállapította, hogy az nem megalapozott, ezért a 

mérkőzés pályán elért eredményét (3-4) helybenhagyja. Az óvási díjat visszatartja. 

 

NBIII-176/2022. (08.31.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. szeptember 4-én ( vasárnap ) 16.00 órára kisorsolt Kelen SC – FC 

Nagykanizsa Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati 

csoport bajnoki mérkőzés helyszínét módosította. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: 

Szabadkikötő SE Sporttelep Centerpálya ( 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. ) 2022. 

szeptember 4. ( vasárnap ) 16.00 óra 

 

N-113/2022. (08.12.) számú határozat 

Tudomásul veszi, hogy az FC Ajka sportszervezete a 2022. augusztus 13-ra (szombat) 10:00 

órára kiírt Pápai ELC – FC Ajka 2022/23. évi női felnőtt nagypályás labdarúgó Simple Női Kupa 

mérkőzést lemondja és egyben a kupamérkőzést 3:0 gólkülönbséggel a vétlen Pápai ELC csapata 

javára igazolja. A Pápai ELC sportszervezete automatikusan továbbjut a kupasorozat következő 

fordulójába. 

 

N-114/2022. (08.12.) számú határozat 

A Versenybizottság az FC Ajka sportszervezetét a 2022/23. évi Regionális Leány Serdülő U-14 

korosztályú háromnegyed pályás labdarúgó bajnokságból kizárja. 

 

N-115/2022. (08.26.) számú határozat 

A Versenybizottság a Novai SE sportszervezetét a 2022/23. évi Regionális Leány Ifjúsági U-16 

korosztályú háromnegyed pályás labdarúgó bajnokságból kizárja. 

 

N-116/2022. (08.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a  Barca Escola Hungary Kft. sportszervezetét a 2022/23. évi Regionális 

Leány Serdülő U-14 korosztályú háromnegyed pályás labdarúgó bajnokságból kizárja. 

https://adatbank.mlsz.hu/
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N-117/2022. (08.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a Hatvan Lokomotív SE sportszervezetét a 2022/23. évi Regionális Leány 

Serdülő U-14 korosztályú háromnegyed pályás labdarúgó bajnokságból kizárja. 

 

F-091/2022 (08.16.) számú határozat 

A Versenybizottság elkészítette a 2022/23. évi Országos Férfi Ifjúsági U20 és U17 korosztályú 

futsal bajnokság 1-26. forduló bajnoki mérkőzéseinek párosításait. A párosítások az MLSZ 

Adatbankjában ( https://adatbank.mlsz.hu/ ) találhatóak meg. 

 

F-092/2022 (08.16.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022/23. bajnoki évre vonatkozóan a következő sportcsarnokot I. 

osztályba sorolta be és a megadott határidőig adott részére csarnokhitelesítést: 

 

Sportcsarnok megnevezése Sportcsarnok címe 
Hitelesítés 

osztálya 

Hitelesítés 

érvényessége 

Dunakeszi Város Magyarság Sporttelepe, 

(Magyarság Sportcsarnok) 
2120 Dunakeszi, Fő út 145. I. osztály 2022.09.30 

 

F-093/2022 (08.17.) számú határozat 

A Versenybizottság hozzájárul, hogy a 2022/23. évi Női Futsal NB I-ben indulási joggal 

rendelkező Jobsforward Kft. sportszervezete az indulási (nevezési, részvételi) jogát az Újpest 

1885 Futball Kft-re ruházza át. 

 

F-094/2022 (08.18.) számú határozat 

A Versenybizottság a REAC Sportiskola SE sportszervezet 2022/23-as Férfi Futsal NB II-es 

bajnokságból való visszalépési kérelmét tudomásul veszi, egyben a versenyben való részvételi 

jogát törli, a bajnokságból kizárja és a bajnoki osztály utolsó helyére helyezi. 

 

F-095/2022 (08.22.) számú határozat 

A Versenybizottság a következő sportszervezetek 2022/23. évi Női Futsal NB I. felnőtt 

bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-096/2022 (08.23.) számú határozat 

A Versenybizottság következő sportszervezetek 2022/23. évi Női Futsal NB II. felnőtt 

bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta: 

 

Ssz. Sportszervezet neve 

1. BSC 1924 Futball Kft. 

2. Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. 

3. Gevino Invest Kft. 

4. Miskolci Vénusz Női Futsal Sportegyesület 

5. TFSE Csapatsportok Kft. 

6. Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. 

7. Újpest 1885 Futball Kft. 

Ssz. Sportszervezet neve 

1. Borsod Sport Klub Sportegyesület 

2. BSC 1924 Futball Kft. 

3. Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület 

4. Eger Labdarúgó Sport Kft. 

5. ELTE SE 

6. Football Club Nagykanizsa 

7. Gyula És Környéke Gyermek Sport Club Egyesület 

https://adatbank.mlsz.hu/
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F-097/2022 (08.23.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022/23. évi Női Felnőtt futsal NB II-es bajnokság csoportbeosztásáról az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A 2022/23. évi Női felnőtt futsal NB II-es bajnokság csoportbeosztása: 

 
Nyugati csoport Keleti csoport 

BSC 1924 Futball Kft. Borsod Sport Klub Sportegyesület 

Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület Eger Labdarúgó Sport Kft. 

ELTE SE Gyula És Környéke Gyermek Sport Club Egyesület 

Football Club Nagykanizsa Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület 

Kalafa Női Labdarúgó SE Sport Klub Tóalmás Egyesület 

Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club Tehetség Sport Egyesület 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE Tiszaföldvári Városi Sportegyesület 

Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. Újfehértói Sportklub 

Veszprémi Egyetemi Sport Club  

 

F-098/2022 (08.23.) számú határozat 

A Versenybizottság a Felnőtt Női futsal NB II. bajnokság lebonyolításáról az alábbi határozatot 

hozta: 

A) A versenybizottság 17 sportszervezet nevezését fogadta el, a bajnokság két csoportos 

(nyugati, keleti) lebonyolítással kerül megrendezésre. A nyugati csoportba 9, a keleti 

csoportba 8 sportszervezet került besorolásra. 

B) A bajnokság csoportokon belül körmérkőzéses formában, oda-vissza vágós rendszerben 

kerül lebonyolításra, a nyugati csoportban 18 fordulóval (minden fordulóban egy csapat 

szabadnapos) a keleti csoportban 14 fordulóval. 

C) A nyugati csoport 1. helyén végzett csapat a bajnokság nyugati csoportjának bajnoka, a 

nyugati csoport 2. helyén végzett csapat a nyugati csoport ezüstérmese, a nyugati csoport 

3. helyén végzett csapat a nyugati csoport bronzérmese, stb… 

D) A keleti csoport 1. helyén végzett csapat a bajnokság keleti csoportjának bajnoka, a keleti 

csoport 2. helyén végzett csapat a keleti csoport ezüstérmese, a keleti csoport 3. helyén 

végzett csapat a keleti csoport bronzérmese, stb… 

E) A versenykiírásnak megfelelően a két csoportelső közötti páros (oda-vissza vágós, sorsolás 

szerinti) mérkőzés győztese feljut a 2023/24-es Női Futsal NB I-es bajnokságba. 

F) A versenykiírásnak megfelelően a két csoportelső közötti páros (oda-vissza vágós, sorsolás 

szerinti) mérkőzés vesztese, osztályozó mérkőzést (oda-vissza vágós) játszik a Női Futsal 

NB I. 7. helyezettjével a 2023/24. évi Női Futsal NB I. indulási jogáért. 

 

F-099/2022 (08.24.) számú határozat 

A Versenybizottság elkészítette a 2022/23. évi Női Futsal NB I. bajnokság 1-21. forduló bajnoki 

mérkőzéseinek párosításait. A párosítások az MLSZ Adatbankjában ( https://adatbank.mlsz.hu/ 

) találhatóak meg. 

 

8. Kalafa Női Labdarúgó SE 

9. Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club 

10. Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület 

11. Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE 

12. Sport Klub Tóalmás Egyesület 

13. Tehetség Sport Egyesület 

14. Tiszaföldvári Városi Sportegyesület 

15. Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. 

16. Újfehértói Sportklub 

17. Veszprémi Egyetemi Sport Club 

https://adatbank.mlsz.hu/
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F-100/2022 (08.29.) számú határozat 

A Versenybizottság elkészítette a 2022/23. évi Női Futsal NB II. bajnokság Nyugati-csoport 1-

18. forduló bajnoki mérkőzéseinek párosításait. A párosítások az MLSZ Adatbankjában ( 

https://adatbank.mlsz.hu/ ) találhatóak meg. 

 

F-101/2022 (08.29.) számú határozat 

A Versenybizottság elkészítette a 2022/23. évi Női Futsal NB II. bajnokság Keleti-csoport 1-14. 

forduló bajnoki mérkőzéseinek párosításait. A párosítások az MLSZ Adatbankjában ( 

https://adatbank.mlsz.hu/ ) találhatóak meg. 

 

Budapest, 2022. szeptember 2. 

 

 

 Dr. Vági Márton 

főtitkár 

sk 

 

https://adatbank.mlsz.hu/
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