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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 
 

 

 

 

ELN-102/2022 (10.25.) számú elnökségi határozat 

1. Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette az Edzőképzési Központ és a Felnőttképzési 

Intézet vezetőinek tájékoztatását. 

2. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Tanulmányi-, Vizsga- és Továbbképzési Szabályzat 

módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat jelen határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2022. november 1-jén lép hatályba. 

 

ELN-103/2022 (10.25.) számú elnökségi határozat 

Az MLSZ Elnöksége elfogadta az ’MLSZ Csoport” 2022. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló  

tájékoztatót. 

 

ELN-104/2022 (10.25.) számú elnökségi határozat 

Az MLSZ Elnöksége a megemelkedett energiaárak hatásainak mérséklése érdekében az alábbi 

döntéseket hozza: 

 

I. Az MLSZ Elnöksége a 22/23. évi sportfejlesztési programok értékelésének alapelvei 

megváltoztatását az alábbi tartalommal támogatta. 

 

3.12. pont  

 

„A pályázat hosszabbításában/módosításában nem lehetséges támogatási összeget 

átcsoportosítani: 

− tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímről személyi jellegű ráfordítások és covid 

jogcímre; 

− képzés jogcímről semmilyen más jogcímre; 

− hivatásos sportszervezet esetén személyi jellegű ráfordítások jogcímről utánpótlás-

nevelés ráfordításai jogcímre.” 

 

4.1.6. pont 

 

„Az egyéb jogcímről üzemeltetés jogcímre történő átcsoportosításnál a szükséges mértékig 

az elvi működési keret túlléphető.” 

 

4.3.5.1. pont törlésre kerül 

 

„Ezen a jogcímen a teljes igényelt összeg nem haladhatja meg az utánpótlás-nevelés 

jogcímen igényelt összeg 20%-át, míg Budapesten, valamint a megyei jogú városok és a 

megyeszékhelyek esetében 50%-át.” 

 

4.4.2. pont 

 

„Az üzemeltetés jogcím része a működési keretnek. Az üzemeltetés támogatása a 

sportegyesület pályázható működési keretösszegének terhére történik, amely erre a 

jogcímre történő átcsoportosításnál a szükséges mértékig túlléphető” 
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4.4.4. pont törlésre kerül 

 

„Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei számolhatók el, amelyek már legalább 

két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel.” 

 

4.4.5. pont törlésre kerül 

 

„Újonnan megvalósult beruházás esetén feltétel, hogy annak működési költségeit aktiválás 

óta a pályázó sportszervezet finanszírozza.” 

 

4.4.7. pont törlésre kerül 

 

A sportcélú ingatlan üzemeltetési költségének aránya a működési kereten belül nem 

haladhatja meg a 30%-ot, valamint a jogszabály által meghatározott működési veszteség 

80%-át. 

 

II. Az MLSZ Elnöksége támogatta a 107/2011. (VI.30.) Korm.rendelet változtatásának 

kezdeményezését az alábbi tartalommal: 

 

10.§ (2) bekezdés  

„A támogatott szervezet - a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 30 napon 

belül - a támogatási időszak során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző 

szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban meghatározott 

szakmai program támogatási jogcímek közötti módosítását. A módosítási kérelem nem 

irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím 

alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének és - az (5a) és (6) bekezdésben 

foglaltak kivételével - a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének 

növelésére. A módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdésében meghatározott 

dokumentumokat, nyilatkozatokat kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.” 

 

III. Az MLSZ Elnöksége jóváhagyja, hogy az NBIII-as férfi felnőtt nagypályás labdarúgó 

csapatot működtető sportszervezetek részére megítélhető legfeljebb 30 millió Forintos 

támogatás egyösszegben kerüljön folyósításra. Az MLSZ Elnöksége jóváhagyja, hogy az 

utánpótlás-nevelésre megállapított támogatási összegek (produktivitási támogatás, 

körzetközpontok és tehetségközpontok normatív támogatása) az ennek fedezetéül szolgáló 

költségvetési támogatások folyósítási ütemétől függetlenül, a szokásos rendben kerüljenek 

folyósításra. 

 

ELN-105/2022 (10.25.) számú elnökségi határozat 

Az MLSZ Elnöksége az Andráshida SC és Andráshida TE sportszervezetek helyett 2022. 

október 1-től kezdődő hatállyal 2023. június 30-ig a ZTE Football Club Zrt. sportszervezetet 

jelölte Körzet Központi státuszra. Az Elnökség döntése alapján a ZTE Football Club Zrt. a 

Körzet Központoknak járó normatív támogatás időarányos részére is jogosult. 

 

ELN-106/2022 (10.25.) számú elnökségi határozat 

1. Az MLSZ Elnöksége a MLSZ ELN-101/2022 (09.16.) számú határozatának 4. pontját az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

,,4. Az MLSZ Elnöksége elfogadta, hogy az MLSZ Versenybizottsága vagy az MLSZ 

Megyei (Budapesti) Igazgatóság Versenybizottsága az általa szervezett versenyben 
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a hazai sportszervezet egyoldalú kérelmére – közüzemi díjak jelentős mértékű 

megemelkedésének indokára hivatkozva – engedélyezheti, hogy mind a labdarúgás, 

mind a futsal szakágban a 2022/23. évi Női NB II., Futsal Férfi NB II., Futsal Női 

NB I., Futsal Női NB II., Megyei (Budapesti) felnőtt férfi és női, MLSZ Országos, 

Regionális vagy Megyei (Budapesti) férfi, fiú és leány utánpótlás bajnokság 

mérkőzései a versenykiírásban meghatározott hitelesítési osztálynál alacsonyabb 

hitelesítésű osztályú pályán (csarnokban), vagy a szükséges hatósági és 

sportszövetségi engedélyekkel nem rendelkező létesítményben is megrendezésre 

kerülhessen. A hazai sportszervezetnek az egyoldalú kérelmet a mérkőzés előtt 

legalább 8 nappal előbb kell benyújtania. A Versenybizottság által hozott határozat 

ellen jogorvoslatnak helye nincs. A mérkőzésig hátralévő időtartamban a megyei 

(Budapesti) igazgatóság a létesítményben a sportszakmai szempontok 

érvényesülését vizsgálja. Az alacsonyabb minősítésű, vagy minősítéssel nem 

rendelkező pályán való mérkőzés megrendezéssel kapcsolatban óvás nem nyújtható 

be.” 

 

2. Az MLSZ Elnöksége a MLSZ ELN-101/2022 (09.16.) számú határozatát az alábbi 5-7. 

pontokkal egészíti ki: 

 

,,5. Az érintett sportszervezet azon újonnan használatbavételre kerülő létesítmények 

esetében, ahol a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv,) 63. § (3) 

vagy (3b) bekezdése szerinti biztonságtechnikai ellenőrzésre nem került sor, 

haladéktalanul köteles intézkedni a biztonságtechnikai ellenőrzés soron kívüli 

megszervezése iránt. Mindaddig, amíg a Stv. (3b) bekezdésében jelölt hatósági 

hozzájárulások hiányoznak, az 4. pont szerinti hozzájárulás csak nézők részvétele 

nélküli megrendezésre vonatkozhat. A rendezvény nézők nélküli megrendezése a 

hazai sportszervezet kötelezettsége és felelőssége, melynek megszegése fegyelmi 

felelősségre vonást eredményez.” 

 

,,6. A 4. pontban meghatározott versenyrendszerek esetén a Stv. rendelkezéseinek 

megfelelően minimálisan a 63. § (3b) bekezdés szerinti biztonságtechnikai ellenőrzés 

megszervezésére kell intézkedni a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben foglaltakat 

figyelembe véve.” 

 

,,7. A 4. pont szerint kiadott hozzájárulásról az MLSZ a Stv. 68. § (4a) bekezdésében 

foglaltak érvényre juttatása érdekében a nézők jelenlétére vonatkozó tiltásról a 

rendőrséget legkésőbb öt napon belül köteles értesíteni. 

 

3. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazta az Adminisztrációt, hogy az előterjesztésben 

bemutatott jogszabálymódosító javaslatot a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős 

Államtitkárság részére megküldje. 

 

ELN-107/2022 (10.25.) számú elnökségi határozat 

Az MLSZ Elnökség engedélyezte, a nehéz helyzetbe került, időskorú volt válogatott labdarúgók 

támogatási rendszerének kialakítását az előterjesztésben foglalt feltételek betartásával, valamint 

engedélyezi a támogatási rendszer működtetéséhez szükséges pénzeszközök elkülönítését, és 

felhatalmazta a Főtitkárt a támogatási rendszer részletszabályainak kidolgozására és a támogatási 

rendszer mielőbbi bevezetésére. 
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FEGYELMI HATÁROZATOK 
 

 

 

 

FEB-III-25/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Bodó 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 1 (egy) soron következő 

férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-26/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Kocsis János  sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1) 

bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel 

kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt 

nagypályás bajnok mérkőzésre eltiltja. 

 

FEB-III-27/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Rácz Áron   labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 13. § (1) 

bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 13. § (3) bekezdés (a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő 

férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-28/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Kovács Dominik   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-VI-33/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat 

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

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b1) és  c), valamint az FSZ 37. §  (5) bekezdés c) és d) 

pontjai alapján  a sportszervezetet 1.250.000,- Ft, azaz Egymillió-kétszázötvenezer forint 

pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VI-34/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  az Újpest 1885 Futball Kft.  sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat 

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

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b1) és  c), az FSZ 37. § (3) bekezdés c) valamint az 

FSZ  37. § (5) bekezdés c) és d) pontjai alapján  a sportszervezetet 2.500.000,- Ft, azaz Kétmillió-

ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VI-35/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy a Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre sportszervezet a Fegyelmi 

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

elkövette. 
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Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b4) és  c), valamint  az FSZ 37. § (5) bekezdés c) pontjai 

alapján  a sportszervezetet 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VII-56/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT a  Tiszafüred Városi 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-57/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT a Kecskeméti TE 1911 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-58/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT a BTC 1912 Labdarúgó 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-59/2022. (09.27.) számú határozat 

Az FT az Érd Városi 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 Tizenkétezer  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-I-18/2022. (09.29.) 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 vétséget. 

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

sportszervezetet  1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-I-19/2022. (09.29.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt.    sportszervezet megvalósította 

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

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b1), valamint  az FSZ 37. § (5) bekezdés  c) és d) pontjai 

alapján a sportszervezetet  9.000.000,- Ft, azaz Kilencmillió forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-I-20/2022. (09.29.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet 

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

vétségeket. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b1), az FSZ 37. § (3) bekezdés a) és az  FSZ 37. § (5) 

bekezdés  c) és d)  pontjai alapján a sportszervezetet  5.500.000,- Ft, azaz Ötmillió-ötszázezer 

forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 
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FEB-I-21/2022. (09.29.) számú határozat 

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

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

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

sportszervezetet  750.000,- Ft, azaz Hétszázötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-I-22/2022. (09.29.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet 

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

vétségeket. 

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

sportszervezetet 1.750.000,- Ft, azaz Ötmillió-hétszázötvenezer forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-V-5/2022. (09.29.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Dorogi Benjámin Alex  labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. 

§-ában  meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 16. §  a) pontja alapján a labdarúgót a mérkőzésen való részvételtől 1 (egy) 

soron következő férfi felnőtt futsal bajnok mérkőzésre eltiltja. 

 

FEB-V-6/2022. (09.29.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Kinics 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 a mérkőzésen való 

részvételtől 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnok mérkőzésre eltiltja. 

 

FEB-V-7/2022. (09.29.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Öreglaki Norbert László  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 a mérkőzésen való 

részvételtől 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnok mérkőzésre eltiltja. 

 

FEB-V-8/2022. (09.29.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Besnyő Dániel Péter  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 a mérkőzésen való 

részvételtől 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnok mérkőzésre eltiltja. 

 

FEB-VI-36/2022. (09.29.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy a Monostorpályi Sportegyesület sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat 

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

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b4) és  c), valamint az FSZ 37. §  (5) bekezdés a)  pontjai 

alapján  a sportszervezetet 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VI-37/2022. (09.29.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy a Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft.  

sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdés a) és b)  pontjában  meghatározott 

fegyelmi vétségeket elkövette. 
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Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b4) és  c), valamint az FSZ 37. §  (5) bekezdés a)  pontjai 

alapján  a sportszervezetet 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-III-29/2022. (09.30.) számú határozat 

Az FB megállapítja, hogy  Bolla Bence   labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában 

meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FB az FSZ 16. §  (a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt 

nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VII-60/2022. (09.30.) számú határozat 

Az FB a Körösladányi MEDOSZ Sportkör  sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat 

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

Rend 5. pontjában foglaltak alapján 16.000,- Ft, azaz Tizenhatezer  forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-I-23/2022. (10.04.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Kovacic Dominik   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-I-24/2022. (10.04.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Ötvös 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. 

 

FEB-I-25/2022. (10.04.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Gomis Christian   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-II-15/2022. (10.04.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Vági András   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-16/2022. (10.04.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Zvara Levente Mátyás   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-30/2022. (10.04.) számú határozat 

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

meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  
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Ezért az FT az FSZ 14. § (3) bekezdés (a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő 

férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-31/2022. (10.04.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Balogh László   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-VII-61/2022. (10.04.) számú határozat 

Az FT az Érd Városi 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 Tizenkétezer  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VII-62/2022. (10.04.) számú határozat 

Az FT az ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft.    sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi 

Szabályzat (FSZ) 9.§  

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

pontjában foglaltak alapján 16.000,- Ft, azaz Tizenhatezer  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VII-63/2022. (10.04.) 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 10.000,- Ft, azaz Tízezer  forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-64/2022. (10.04.) 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 12.500,- Ft, azaz Tizenkétezer-ötszáz  

forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-65/2022. (10.04.) számú határozat 

Az FT a Szeged 2011 Sportszolgáltató Labdarúgó Kft.  sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi 

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

kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján 12.500,- Ft, azaz Tizenkétezer-ötszáz  

forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-66/2022. (10.04.) 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 42.000,- Ft, azaz Negyvenkétezer  forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-67/2022. (10.04.) számú határozat 

Az FT a Mezőkövesd Zsóry 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. 
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FEB-VI-38/2022. (10.05.) számú határozat 

Az FT megismételt eljárás alapján megállapítja, hogy a Karancslapujtő Községi Sportegyesület 

sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 

fegyelmi vétségeket elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b4) és (2) bekezdés c) pontja, az FSZ 37.§ (3) bekezdés 

c) pontja, az FSZ 37.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint az FSZ 37. § (6) bekezdés b) pontja 

alapján a sportszervezetet 255.000,- Ft, azaz Kétszázötvenötezer forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-V-9/2022. (10.06.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Bartal Bence Máté 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 a mérkőzésen való részvételtől 4 (négy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnok 

mérkőzésre eltiltja. 

 

FEB-V-10/2022. (10.06.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Fritz Attila  labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)  és az 

FSZ 24. § (1) bekezdésében  meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdése  és az FSZ 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 

labdarúgót a mérkőzésen való részvételtől 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnok 

mérkőzésre eltiltja. 

 

FEB-V-11/2022. (10.06.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Szabó Zoltán  sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1) 

bekezdésében  meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel 

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

bajnok mérkőzésre eltiltja. 

 

FEB-I-26/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Szivacski Donát   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-17/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Szolgáltató 

Kft.    sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdés a) és b) 

pontja szerinti fegyelmi vétséget. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdése b)b2) és   az FSZ 37. § (5) bekezdés  d)  pontjai alapján 

a sportszervezetet 525.000,- Ft, azaz ötszázhuszonötezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-II-18/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont PMFC Labdarúgó Szolgáltató Nonprofit 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) bekezdés b)b2), a (3) bekezdés a)  és  az (5) bekezdés  d)  pontjai 

alapján a sportszervezetet 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-II-19/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Mészáros Dávid   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-32/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Erős Roland Ervin   labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-

ában  meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés (a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontjai alapján a 

labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-33/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Szamosi Tamás  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 3 (három) soron következő NB III férfi felnőtt 

nagypályás bajnok mérkőzésre eltiltja. 

 

 

FEB-III-34/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Takács Bence Márk   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-68/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT a  Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat 

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

Rend 5. pontjában foglaltak alapján 12.500,- Ft, azaz Tizenkétezer-ötszáz  forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-69/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT a Putnok FC 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-70/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT a Futball Club Hatvan 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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FEB-VII-71/2022. (10.11.) számú határozat 

Az FT az  MTE 1904 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-II-20/2022. (10.13.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Diósgyőr 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) bekezdés b)b2)  és  az (5) bekezdés  a)  pontjai alapján a 

sportszervezetet 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-V-12/2022. (10.13.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Kóka Jázmin Éva  labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában 

meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdése  a)  pontja alapján a labdarúgót a mérkőzésen való 

részvételtől 1 (egy) soron következő női felnőtt futsal bajnok mérkőzésre eltiltja. 

 

FEB-I-27/2022. (10.18.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Bocskay Bertalan   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-21/2022. (10.18.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Diósgyőr 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) bekezdés b)b2), valamint   az (5) bekezdés  a)  és d) pontjai alapján 

a sportszervezetet 225.000,- Ft, azaz Kétszázhuszonötezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-II-22/2022. (10.18.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. sportszervezet 

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

vétségeket. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b2)  és  az (5) bekezdés d) pontjai alapján a 

sportszervezetet 450.000,- Ft, azaz Négyszázötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-III-35/2022. (10.18.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Böde 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 5 (öt) soron következő 

férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-36/2022. (10.18.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Szökrönyös Dániel   labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § 

(1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  
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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-6/2022. (10.18.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Komlósi Anna  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 női felnőtt 

nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VII-73/2022. (10.18.) 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 30.000,- Ft, azaz Harmincezer  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VII-74/2022. (10.18.) számú határozat 

Az FT az FC Ajka 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-75/2022. (10.18.) 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 12.500,- Ft, azaz Tizenkétezer-ötszáz  forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-76/2022. (10.18.) 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 14.000,- Ft, azaz Tizennégyezer  forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-VII-77/2022. (10.18.) 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-VII-78/2022. (10.18.) számú határozat 

Az FT az FTC Labdarúgó Zrt. 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-79/2022. (10.18.) számú határozat 

Az FT a Szolnoki MÁV 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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FEB-VII-80/2022. (10.18.) számú határozat 

Az FT a BSC 1924 Futball Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) 

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

pontjában foglaltak alapján 10.000,- Ft, azaz Tízezer  forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-81/2022. (10.18.) 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 12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer  forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-II-23/2022. (10.20.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Lipcsei Péter  sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban 

részesíti. 

 

FEB-VI-39/2022. (10.21.) számú határozat 

Az FB megállapítja, hogy  Hajagos Tamás   labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában 

meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FB az FSZ 16. § a) pontja alapján  a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt 

nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-VI-40/2022. (10.21.) számú határozat 

Az FB megállapítja, hogy  Klemenz Lukas Rafael   labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. 

§-ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FB az FSZ 14. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontjai alapján  a 

labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való 

részvételtől eltiltja. 

 

FEB-I-28/2022. (10.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Ricardo Aloysius Frederik Moniz  sportszakember a Fegyelmi 

Szabályzat (FSZ) 8. § (2) bekezdés a) pontjában és az FSZ 19. § (3) bekezdésében  meghatározott 

fegyelmi vétségeket elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 19. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert 2022. október 25. 

napjától kezdődően minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől  1 (egy) 

hónapra eltiltja. 

 

FEB-II-24/2022. (10.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Rusák Edvárd   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-37/2022. (10.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Hódmezővásárhelyi Futball Club sportszervezet 

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

vétségeket. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b2),   a (3) bekezdés 2) és az (5) bekezdés a) pontjai 

alapján a sportszervezetet 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 
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FEB-III-38/2022. (10.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Juhász Bálint Dániel   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 

nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-39/2022. (10.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Szomola Bálint Gábor   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 

nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-40/2022. (10.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Hegedűs Levente Tamás   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 

nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-41/2022. (10.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Borsi Bence   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 

nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-42/2022. (10.25.) számú határozat 

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

meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés (a)  pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő 

férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 

 

FEB-III-43/2022. (10.25.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Toca Bogdan-Florin   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-VII-82/2022. (10.25.) számú határozat 

Az FT a Gold-Sport 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 Tizenkétezer-ötszáz  forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-VII-83/2022. (10.25.) számú határozat 

Az FT a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 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. 
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FEB-VII-84/2022. (10.25.) 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 10.000,- Ft, azaz Tízezer  forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-I-29/2022. (10.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt.  sportszervezet 

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

vétségeket. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b1),  valamint  az  FSZ 37. § (5) bekezdés  c) és d)  

pontjai alapján a sportszervezetet  4.750.000,- Ft, azaz Négymillió-hétszázötvenezer forint 

pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-I-30/2022. (10.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt.   sportszervezet megvalósította 

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

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b1),  (4) bekezdése a), valamint  az (5) bekezdés  a) és 

d)  pontjai alapján a sportszervezetet  4.500.000,- Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint 

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

hazai NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésén a Groupama Aréna  (Stadion)   „B3” 

szektorának a lezárását.  

 

FEB-I-31/2022. (10.27.) 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. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b1),  (3) bekezdése a), valamint  az (5) bekezdés  a) és 

d)  pontjai alapján a sportszervezetet  2.750.000,- Ft, azaz Kétmillió-hétszázötvenezer forint 

pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

FEB-I-32/2022. (10.27.) számú határozat 

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

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

vétségeket. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b1) és az (5) bekezdés  d)  pontjai alapján a 

sportszervezetet  1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére 

kötelezi. 

 

FEB-IV-7/2022. (10.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy  Wachutka Zoltán  sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § 

(2) bekezdés a) pontjában és az FSZ 22. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket 

elkövette.  

Ezért az FT az FSZ 9. § (2) bekezdés f)3) és az FSZ 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 4 (négy) soron 

következő női  felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésre eltiltja. 

 

FEB-V-41/2022. (10.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet 

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

vétségeket. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b1) és az (5) bekezdés  a) és d)  pontjai alapján a 

sportszervezetet  2.000.000,- Ft, azaz Kétmillió forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 
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FEB-V-42/2022. (10.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont KBSC FC Sportszervező és Sportszolgáltató Kft. 

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

szerinti fegyelmi vétséget. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b2) és a   (4) bekezdése a) pontjai alapján a 

sportszervezetet  600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, 

továbbá elrendeli a sportszervezet  1 (egy) soron következő hazai Férfi felnőtt nagypályás 

Magyar Kupa mérkőzésén a Kolorcity Aréna  (Stadion)   „B2” szektorának a lezárását.  

 

FEB-V-43/2022. (10.27.) számú határozat 

Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület  sportszervezet 

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

vétséget. 

Ezért az FT az FSZ 37. § (2) bekezdés b)b4) és a   (4) bekezdése d) pontjai alapján a 

sportszervezetet  30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 
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VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK 
 

 

 

 

NB-194/2022. (09.19.) számú határozat 

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

be és a megadott határidőig adott részére pályahitelesítést: 

 

Pálya megnevezése Pálya címe 
Hitelesítés 

osztálya 

Hitelesítés 

érvényessége 

Kaposvári Rákóczi Stadion Centerpálya 7400 Kaposvár, Pécsi út 4. 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 

Várady Béla Sportközpont Centerpálya 3630 Putnok, Puskás Ferenc út 6. III. osztály 2023.06.30 

Várkői Ferenc Diák- és Szabadidő 

Központ Centerpálya 
7622 Pécs, Verseny u. 1. III. osztály 2023.06.30 

 

NBIII-195/2022. (09.20.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 2-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 

Előre Futball Zrt. – 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. október 2. ( vasárnap ) 15.00 óra 

 

NBIII-196/2022. (09.20.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 22-én ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. – 

Soroksár SC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

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

2022. október 22. ( szombat ) 13.00 óra 

 

NBIII-197/2022. (09.20.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 6-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. 

– F.C. Ajka Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

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

2022. november 6. ( vasárnap ) 13.00 óra 

 

NBIII-198/2022. (09.20.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 2-án ( vasárnap ) 16.00 órára kisorsolt Kaposvári Labdarúgó 

Kft. – Balatonfüredi FC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati 

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

2022. október 2. ( vasárnap ) 15.00 óra 

 

NBIII-199/2022. (09.20.) számú határozat 

A Versenybizottság a Balassagyarmati Városi SE sportszervezet felnőtt csapatát a 2022/23. évi 

NB III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoportjából kizárta. A 



20 / 36 

csapat addig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő 

valamennyi sportszervezetnél törölte, és a kizárt csapatot a bajnoki (verseny) osztály utolsó 

helyére helyezte. 

 

NBIII-200/2022. (09.21.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. szeptember 28-án ( szerda ) 16.00 órára kisorsolt MTK Budapest 

Zrt. – M-Foci Nonprofit Kft. 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. 

szeptember 28. ( szerda ) 16.00 óra 

 

NBIII-201/2022. (09.21.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 2-án ( vasárnap ) 15.00 órára kisorsolt Bánk SE – MTK 

Budapest Zrt. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport 

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

október 1. ( szombat ) 11.00 óra 

 

NBIII-202/2022. (09.21.) számú határozat 

A Versenybizottság a 9. fordulóban ( 2022.09.25. - vasárnap ) 16.00 órára kisorsolt Kelen SC – 

Teskánd KSE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport 

bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

A Versenybizottság a 28. fordulóban ( 2023.03.29. - szerda ) kisorsolt Teskánd KSE – Kelen SC 

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

mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

NBIII-203/2022. (09.21.) számú határozat 

A Versenybizottság a 13. fordulóban ( 2022.10.16. - vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Veszprémi 

Labdarúgó és Sportszervező Kft. – Érd Városi SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését 

engedélyezte. 

 

A Versenybizottság a 32. fordulóban ( 2023.04.16. - vasárnap ) kisorsolt Érd Városi SE – 

Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

NBIII-204/2022. (09.22.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 9-én ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 

Előre Futball Zrt. – Diósgyőr FC Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés helyszínét módosította. A mérkőzés új helyszíne és 

kezdési időpontja: Békéscsabai Utánpótlás Központ centerpálya ( 5600 Békéscsaba, 4-es 

Honvéd utca 1/2. ) 2022. október 9. ( vasárnap ) 11.00 óra 

 

NBIII-205/2022. (09.22.) számú határozat 

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

Labdarúgó és Sportszervező Kft. – Mór Város SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését 

engedélyezte. 
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A Versenybizottság a 34. fordulóban ( 2023.04.26. - szerda ) kisorsolt Mór Város SE – 

Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

NBIII-206/2022. (09.23.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 2-án ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Diósgyőr FC Kft. – 

FC Hatvan NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki 

mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. október 2. ( 

vasárnap ) 15.00 óra 

 

NBI-207/2022. (09.23.) számú határozat 

A Versenybizottság a 9. fordulóban ( 2022.10.01. - szombat ) 14.30 órára kisorsolt Várda 

Labdarúgó Szolgáltató Kft. – Újpest 1885 Futball Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi 

Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését 

engedélyezte. 

 

A Versenybizottság a 20. fordulóban ( 2023.02.18. - szombat ) kisorsolt Újpest 1885 Futball Kft. 

– Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

NBIII-208/2022. (09.26.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 2-án ( vasárnap ) 15.00 órára kisorsolt Kelen SC – Gyirmót 

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

mérkőzés helyszínét és kezdési időpontját módosította. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési 

időpontja: Szabadkikötő SE Sporttelep Centerpálya ( 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-

7. ) 2022. október 2. ( vasárnap ) 14.00 óra 

 

NBIII-209/2022. (09.26.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 22-én ( szombat ) 14.00 órára kisorsolt Kaposvári 

Labdarúgó Kft. – BSC 1924 Futball Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

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

kezdési időpontja: 2022. október 22. ( szombat ) 13.00 óra 

 

NBIII-210/2022. (09.27.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 9-én ( vasárnap ) 16.00 órára kisorsolt Kaposvári Labdarúgó 

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. október 9. ( vasárnap ) 15.00 óra 

 

MK-211/2022. (09.27.) számú határozat 

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

Kupa 4. forduló mérkőzéseinek párosításait és kitűzte a kezdési időpontjait. A párosítások és a 

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

 

NBI-212/2022. (09.27.) számú határozat 

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

nagypályás labdarúgó bajnokság 11-13. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait. A 

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

 

 

 

https://adatbank.mlsz.hu/
https://adatbank.mlsz.hu/
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NBIII-213/2022. (09.28.) számú határozat 

A Versenybizottság az M-Foci Nonprofit Kft. sportszervezet felnőtt csapatát a 2022/23. évi NB 

III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoportjából kizárta. A csapat 

addig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi 

sportszervezetnél törli, és a kizárt csapatot a bajnoki (verseny) osztály utolsó helyére helyezte. 

 

NBI-214/2022. (09.29.) számú határozat 

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

nagypályás labdarúgó bajnokság 14-16. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait. A 

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

 

NBII-215/2022. (09.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 16-án ( vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Nyíregyháza 

Spartacus FC Kft. – 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. október 15. ( szombat ) 13.00 óra 

 

NBII-216/2022. (09.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 16-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt ETO Futball Kft. – 

ST. LŐRINC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

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

2022. október 15. ( szombat ) 17.00 óra 

 

NBIII-217/2022. (09.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a 13. fordulóban ( 2022.10.15. - szombat ) 13.00 órára kisorsolt Karcagi SE 

– Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését és a kezdési 

időpontjának módosítását engedélyezte. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. október 16. ( 

vasárnap ) 13.00 óra 

 

A Versenybizottság a 32. fordulóban ( 2023.04.16. - vasárnap ) kisorsolt Várda Labdarúgó 

Szolgáltató Kft. – Karcagi SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

NBIII-218/2022. (09.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a 12. fordulóban ( 2022.10.09. - vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Gyirmót 

FC Kft. – Zsámbéki SK NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati 

csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését és a kezdési időpontjának 

módosítását engedélyezte. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. október 9. ( vasárnap ) 15.00 

óra 

 

A Versenybizottság a 31. fordulóban ( 2023.04.12. - szerda ) kisorsolt Zsámbéki SK – Gyirmót 

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

mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

NBIII-219/2022. (09.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 22-én ( szombat ) 11.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. – 

Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

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

kezdési időpontja: 2022. október 21. ( péntek ) 13.00 óra 

 

https://adatbank.mlsz.hu/
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NBIII-220/2022. (09.30.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 9-én ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. 

– Iváncsa Községi 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. október 9. ( 

vasárnap ) 11.00 óra 

 

NBIII-221/2022. (10.01.) számú határozat 

A Versenybizottság a 11. fordulóban ( 2022.10.02. - vasárnap ) 14.00 órára kisorsolt Kelen SC 

– Gyirmót FC Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati 

csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését és a kezdési időpontjának 

módosítását engedélyezte. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. október 12. ( szerda ) 15.00 

óra 

 

A Versenybizottság a 30. fordulóban ( 2023.04.09. - vasárnap ) kisorsolt Gyirmót FC Kft. – 

Kelen SC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport 

bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

NBIII-222/2022. (10.03.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 9-én ( vasárnap ) 15.00 órára kisorsolt Pécsi Egyetemi AC 

– CEVASPORT Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép 

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

Várkői Ferenc Diák- és Szabadidőpont Központ Centerpálya ( 7622 Pécs, Verseny u. 1. ) 

2022. október 9. ( vasárnap ) 15.00 óra 

 

NBIII-223/2022. (10.03.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 30-án ( vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Pécsi Egyetemi AC 

– Paksi FC Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport 

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

Ferenc Diák- és Szabadidőpont Központ Centerpálya ( 7622 Pécs, Verseny u. 1. ) 2022. 

október 30. ( vasárnap ) 13.00 óra 

 

NBIII-224/2022. (10.03.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 6-án ( vasárnap ) 14.00 órára kisorsolt Kaposvári 

Labdarúgó Kft. – TVE 1887 Labdarúgó Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

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

kezdési időpontja: 2022. november 6. ( vasárnap ) 13.00 óra 

 

NBI-225/2022. (10.04.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 6-án ( szombat ) 17.45 óráról elhalasztott ZTE FC Zrt. – 

FTC Labdarúgó Zrt. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság bajnoki mérkőzést a következő kezdési időpontra tűzte ki: 2023. január 24. ( kedd ) 

18.30 óra 

 

NBI-226/2022. (10.04.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. augusztus 21-ről ( vasárnap ) elhalasztott Paksi FC Kft. – FTC 

Labdarúgó Zrt. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

bajnoki mérkőzést a következő kezdési időpontra tűzte ki: 2023. február 1. ( szerda ) 18.30 óra 
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NBII-227/2022. (10.04.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 9-én ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Szeged 2011 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. október 9. ( vasárnap ) 15.00 óra 

 

NBII-228/2022. (10.05.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 30-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt PMFC-Labdarúgó 

Nonprofit Kft. – Szeged 2011 FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt 

nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosította. A mérkőzés 

új kezdési időpontja: 2022. október 31. ( hétfő ) 20.00 óra 

 

NBIII-229/2022. (10.05.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 9-én ( vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt DVSC Futball Zrt. – 

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

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

október 9. ( vasárnap ) 14.00 óra 

 

NBIII-230/2022. (10.05.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 22-én ( szombat ) 11.00 órára kisorsolt ZTE FC Zrt. – ETO 

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

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

október 19. ( szerda ) 13.00 óra 

 

NBIII-231/2022. (10.07.) számú határozat 

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

Szolgáltató Kft. – Karcagi SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

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

időpontja: 2022. október 16. ( vasárnap ) 13.30 óra 

 

NBIII-232/2022. (10.07.) számú határozat 

A Versenybizottság a 13. fordulóban ( 2022.10.16. - vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt DEAC 

Futball Nonprofit Kft. – Hajdúszoboszlói Sportfejlesztő Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt 

nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának 

felcserélését engedélyezte. 

 

A Versenybizottság a 32. fordulóban ( 2023.04.16. - vasárnap ) kisorsolt Hajdúszoboszlói 

Sportfejlesztő Kft. – DEAC Futball Nonprofit Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését 

engedélyezte. 

 

NBIII-233/2022. (10.10.) számú határozat 

A Versenybizottság a 13. fordulóban ( 2022.10.16. - vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Kelen SC 

– BTC 1912 Labdarúgó Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Nyugati csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

A Versenybizottság a 32. fordulóban ( 2023.04.16. - vasárnap ) kisorsolt BTC 1912 Labdarúgó 

Kft. – Kelen SC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport 

bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 
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NBIII-234/2022. (10.10.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 19-én ( szerda ) 13.00 órára kisorsolt ZTE FC Zrt. – ETO 

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

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

október 26. ( szerda ) 13.00 óra 

 

NBIII-235/2022. (10.10.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 20-án ( vasárnap ) 14.00 órára kisorsolt Kaposvári 

Labdarúgó Kft. – Kelen SC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

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

időpontja: 2022. november 20. ( vasárnap ) 13.00 óra 

 

NBIII-236/2022. (10.11.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022/23. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság Keleti csoport 18. forduló bajnoki mérkőzéseinek kiadott kezdési időpontjait 

módosította. A kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában ( https://adatbank.mlsz.hu/ ) 

találhatóak meg. 

 

NBIII-237/2022. (10.11.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022/23. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság Közép csoport 18. forduló bajnoki mérkőzéseinek kiadott kezdési időpontjait 

módosította. A kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában ( https://adatbank.mlsz.hu/ ) 

találhatóak meg. 

 

NBIII-238/2022. (10.11.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022/23. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság Nyugati csoport 18. forduló bajnoki mérkőzéseinek kiadott kezdési időpontjait 

módosította. A kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában ( https://adatbank.mlsz.hu/ ) 

találhatóak meg. 

 

NBIII-239/2022. (10.12.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 16-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Diósgyőr FC Kft. – 

Budafoki MTE Labdarúgó Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás 

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

időpontja: 2022. október 16. ( vasárnap ) 15.00 óra 

 

NBII-240/2022. (10.13.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 22-én ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt Szeged 2011 Kft. – 

Gold-Sport Szolgáltató Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás 

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

időpontja: 2022. október 22. ( szombat ) 15.00 óra 

 

NBII-241/2022. (10.13.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 13-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. 

– Kazincbarcikai SC FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás 

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

időpontja: 2022. november 13. ( vasárnap ) 13.00 óra 

 

NBIII-242/2022. (10.13.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 22-én ( szombat ) 11.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 

Előre Futball Zrt. – Sényő-Carnifex FC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

https://adatbank.mlsz.hu/
https://adatbank.mlsz.hu/
https://adatbank.mlsz.hu/
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bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés helyszínét módosította. A mérkőzés új helyszíne és 

kezdési időpontja: Békéscsabai Utánpótlás Központ centerpálya ( 5600 Békéscsaba, 4-es 

Honvéd utca 1/2. ) 2022. október 22. ( szombat ) 11.00 óra 

 

NBIII-243/2022. (10.19.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 22-én ( szombat ) 11.00 órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. 

– Újpest 1885 Futball Kft. 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. október 22. ( 

szombat ) 11.00 óra 

 

NBIII-244/2022. (10.19.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 27-én ( vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Pécsi Egyetemi 

AC – Honvéd FC Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép 

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

Várkői Ferenc Diák- és Szabadidőpont Központ Centerpálya ( 7622 Pécs, Verseny u. 1. ) 

2022. november 27. ( vasárnap ) 13.00 óra 

 

NBII-245/2022. (10.20.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 9. napján 15:00 órakor lejátszott Budafoki MTE Labdarúgó 

Kft. – Gold-Sport Szolgáltató Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú férfi felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnoki mérkőzés eredményével szemben a Gold-Sport Szolgáltató Kft. 

sportszervezete által benyújtott óvásról megállapította, hogy az megalapozott, ezért annak helyt 

adott. A mérkőzés pályán elért eredményét (3-0) törölte és a mérkőzés 3 pontját 3-0 

gólkülönbséggel a Gold-Sport Szolgáltató Kft. sportszervezete javára írta. 

 

NBIII-246/2022. (10.21.) számú határozat 

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

– KVSE Nonprofit Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati 

csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

A Versenybizottság a 34. fordulóban ( 2023.04.26. - szerda ) kisorsolt KVSE Nonprofit Kft. – 

Kelen SC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport 

bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

NBIII-247/2022. (10.25.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 19-én ( szombat ) 11.00 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. 

– CEVASPORT Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép 

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

2022. november 19. ( szombat ) 13.00 óra 

 

NBIII-248/2022. (10.25.) számú határozat 

A Versenybizottság a 16. fordulóban ( 2022.11.06. - vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Gyirmót 

FC Kft. – Érd Városi SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati 

csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését és a kezdési időpontjának 

módosítását engedélyezte. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. november 6. ( vasárnap ) 

13.00 óra 

 

A Versenybizottság a 35. fordulóban ( 2023.04.30. - vasárnap ) kisorsolt Érd Városi SE – 

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

bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 
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NBIII-249/2022. (10.25.) számú határozat 

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

Labdarúgó és Sportszervező Kft. – TSC Labdarúgó Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt 

nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának 

felcserélését és a kezdési időpontjának módosítását engedélyezte. A mérkőzés új kezdési 

időpontja: 2022. november 26. ( szombat ) 13.00 óra 

 

A Versenybizottság a 38. fordulóban ( 2023.05.21. - vasárnap ) kisorsolt TSC Labdarúgó Kft. – 

Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezte. 

 

NBIII-250/2022. (10.25.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 30-án ( vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt CEVASPORT Kft. 

– MTK Budapest Zrt. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép 

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

2022. október 29. ( szombat ) 13.00 óra 

 

NBII-251/2022. (10.25.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022/23. évi Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokság 14-20. forduló bajnoki mérkőzéseinek kiadott kezdési időpontjait 

módosította. A kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában ( https://adatbank.mlsz.hu/ ) 

találhatóak meg. 

 

NB-252/2022. (10.28.) 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 

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó 

Akadémia Sporttelep Centerpálya 
7400 Kaposvár, Cseri út 14. III. osztály 2023.06.30 

Kelen SC Sporttelep Centerpálya 

1116 Budapest, Hunyadi Mátyás 

u. 56. III. osztály 2023.06.30 

Lantos Mihály Sportközpont Füves pálya 3. 

1142 Budapest, Rákospatak u. 

13-27. 
III. osztály 2023.06.30 

 

NBIII-253/2022. (10.28.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 6-án ( vasárnap ) 12.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 

Előre Futball Zrt. – BKV 2013 Futball 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: Békéscsabai Utánpótlás Központ Centerpálya 

( 5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd utca 1/2. ) 2022. november 5. ( szombat ) 13.00 óra 

 

N-125/2022. (09.15.) számú határozat 

A Versenybizottság kitűzte a 2022/23. évi Simple Női Kupa 4. forduló mérkőzéseinek kezdési 

időpontjait. A kezdési időpontok az MLSZ Adatbankjában ( https://adatbank.mlsz.hu/ ) 

találhatóak meg. 

 

N-126/2022. (09.15.) számú határozat 

A Versenybizottság engedélyezi, hogy a Szentlőrinc SE sportszervezetének az MLSZ által 

szervezett 2022/23. évi Regionális U-16 korosztályú leány ifjúsági háromnegyedpályás 

https://adatbank.mlsz.hu/
https://adatbank.mlsz.hu/
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labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában, valamint a 2022/23. évi Regionális U-14 

korosztályú leány serdülő háromnegyedpályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában 

szereplő csapatai a 7960 Sellye, Kölcsey u. 1. szám alatti létesítményben rendezzék meg hazai 

bajnoki mérkőzéseiket. 

 

N-127/2022. (09.22.) számú határozat 

A Monor SE sportszervezete által a 2022. szeptember 19-i napján, a 2022/23. évi Női NB II. 

bajnokság Keleti csoport 4. fordulójában 2022. szeptember 17-én (szombat) 12:00 órakor 

lejátszott Kazincbarcikai SC FC Kft. – Monori SE (2:1) labdarúgó bajnoki mérkőzés 

eredményével szemben a Monori SE sportszervezete által benyújtott óvásról megállapítja, hogy 

az nem megalapozott, ezért a mérkőzés pályán elért eredményét helybenhagyja. 

 

N-128/2022. (09.22.) számú határozat 

A Békéscsaba 1912 Előre SE 2022/23. évi Leány Regionális U-19 korosztályú nagypályás 

labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoportjában résztvevő csapatával szemben a 2022. szeptember 

18-án (vasárnap) 16:00 órakor lejátszott Monori SE – Békéscsaba 1912 Előre SE 3:3 

eredménnyel végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 1 (egy) és egy 

mérkőzésre vonatkozóan 1 (egy) büntetőpont levonását, összesen 2 (kettő) büntetőpont 

levonását, mindösszesen 2 (kettő) pont levonását rendeli el. 

 

N-129/2022. (09.22.) számú határozat 

A 2022. szeptember 20-án elmaradt Dorogi FC – III. kerületi Torna és Vívó Egylet 2022/23. évi 

Leány Regionális U-16 korosztályú háromnegyedpályás Észak-Nyugati csoport bajnoki 

mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Dorogi FC csapata javára igazolja és a III. kerületi 

Torna és Vívó Egylet csapatát írásbeli megrovásban részesíti. 

 

N-130/2022. (09.26.) számú határozat 

Tudomásul veszi, hogy az SC Sopron sportszervezete a 2022. szeptember 25-re (vasárnap) 12:00 

órára kiírt Tatabányai SC – SC Sopron a Regionális Leány Ifjúsági U-16 korosztályú nagypályás 

labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzését lemondta és egyben a bajnoki 

mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a vétlen Tatabányai SC csapata javára igazolja és az SC 

Sopron csapatát írásbeli megrovásban részesíti. 

 

N-131/2022. (09.28.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 9-én ( vasárnap ) 14.00 órára kisorsolt (7. forduló) Soroksár 

SC Kft. – FC Hatvan NB II. osztályú Női Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport 

bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja.  

A mérkőzés új dátuma: 2023. március 11-12. (szombat – vasárnap). A mérkőzés kezdési 

időpontjában a sportszervezetek közösen kell, hogy megállapodjanak. 

 

N-132/2022. (09.30.) számú határozat 

Az MLSZ Versenybizottsága az Érdi Városi SE sportszervezetét a 2022/23. évi Regionális 

Leány Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokságból kizárja. 

 

N-133/2022. (09.30.) számú határozat 

A 2022. október 1-jén ( szombat ) 15.00 órára kisorsolt MTK Budapest Labdarúgó Zrt. – Sz. 

Women’s FC Kft. Simple Liga NB I. osztályú Női Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

bajnoki mérkőzés kezdési időpontját a Versenybizottság módosítja. A mérkőzés új kezdési 

időpontja: 2022. november 30-án ( szerda ) 13.00 óra, Helyszín: BKV Előre Sporttelep 
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N-134/2022. (10.03.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 2-án (vasárnap) elmaradt DVSC Labdarúgó Akadémia 

Nonprofit Kft. – BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület 2022/23. évi Leány Regionális U-19 

korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 

3:0 gólkülönbséggel a vétlen DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. csapata javára igazolja 

és a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület csapatát írásbeli megrovásban részesíti. 

 

N-135/2022. (10.04.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 2-án ( szerda ) 14.00 órára kisorsolt Jászfényszaru VSE 

– Gyula és Környéke „Gyermek” SC Egyesület a Regionális U-14 Korosztályú Leány Serdülő 

háromnegyedpályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési 

időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. november 27. ( vasárnap ) 12.00 

óra 

 

N-136/2022. (10.05.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 22-re kisorsolt SZM Futball Club Kft. – Fehérvár FC 

Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. Felnőtt nagypályás labdarúgó Simple Női Kupa mérkőzés 

kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:2022. október 19. ( szerda ) 14.00 

óra, Helyszín: Szent Gellért Fórum 

 

N-137/2022. (10.06.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 7-én ( péntek ) 15.00 órára kisorsolt Pécsi Vasutas SK – FC 

Nagykanizsa a Regionális U-16 Korosztályú Leány Ifjúsági háromnegyedpályás labdarúgó 

bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új 

kezdési időpontja: 2022. november 26. ( szombat ) 15.00 óra 

 

N-138/2022. (10.10.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 15-én ( szombat ) 15.00 órára kisorsolt Kelen Labdarúgó 

Kft. – Astra HFC Szolgáltató Kft. a 2022/23. évi Simple Liga NB I. osztályú Női Felnőtt 

nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új 

helyszíne: Szabadkikötő SE Sporttelep (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.) 

 

N-139/2022. (10.10.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 15-én ( szombat ) 13.00 órára kisorsolt FC Nagykanizsa – 

Nyúl SC NB II. osztályú Női Felnőtt Nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki 

mérkőzés kezdési időpontját pályaválasztó jog cserével módosítja. A mérkőzés új kezdési 

időpontja: Nyúl SC - FC Nagykanizsa, 2022. november 19. ( szombat ) 12:00 óra, helyszín: Nyúl 

SC Sporttelep 

 

N-140/2022. (10.12.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 19-én ( szombat ) 12.00 órára kisorsolt BSC 1924 Futball 

Kft. – SC Sopron 2022/23. évi Regionális Leány U-19 korosztályú Leány Ifjúsági Nagypályás 

labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját pályaválasztó 

jog cserével módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: SC Sopron – BSC 1924 Futball Kft. 

2022. november 27. ( vasárnap ) 14:00 óra, helyszín: Soproni Vasutas Sporttelep 

 

N-141/2022. (10.12.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 5-én ( szombat ) 12.00 órára kisorsolt BSC 1924 Futball 

Kft. – SC Sopron 2022/23. évi Regionális Leány U-16 korosztályú Leány Ifjúsági Nagypályás 

labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját pályaválasztó jog 
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cserével módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: SC Sopron – BSC 1924 Futball Kft., 2022. 

november 27. ( vasárnap ) 12:00 óra, helyszín: Soproni Vasutas Sporttelep 

 

N-142/2022. (10.13.) számú határozat 

Tudomásul veszi, hogy a Monor SE sportszervezete a 2022. október 15-re (szombat) 13:00 órára 

kiírt Soroksár SC Kft. – Monor SE 2022/23. évi NB II. osztályú Női Felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzését lemondta és egyben a bajnoki mérkőzés 

3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a vétlen Soroksár SC Kft. csapata javára igazolja és a Monor SE 

csapatát írásbeli megrovásban részesíti. 

 

N-143/2022. (10.13.) számú határozat 

A Versenybizottság tudomásul veszi, hogy a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület sportszervezete 

a 2022. október 15-re (szombat) 12:00 órára kiírt BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület – 

Nyíregyháza SFC Szolgáltató Kft. 2022/23. évi Leány Regionális U-19 korosztályú nagypályás 

labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzését lemondta és egyben a bajnoki 

mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a vétlen Nyíregyháza SFC Szolgáltató Kft. csapata 

javára igazolja és a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület csapatát ismételten írásbeli megrovásban 

részesíti. 

 

N-144/2022. (10.13.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 22-re kisorsolt MTK Budapest Labdarúgó Zrt. – ETO 

Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. Felnőtt nagypályás labdarúgó Simple Női Kupa 

mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. december 3.    

(szombat) 

 

N-145/2022. (10.13.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. november 26-án ( szerda ) 12.00 órára kisorsolt Pápai ELC – Nyúl 

SC a 2022/23. évi NB II. osztályú Női Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport 

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

november 16. ( szerda ) 17.00 óra, helyszín: Perutz Stadion 

 

N-146/2022. (10.18.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 30-án ( vasárnap ) 10.00 órára kisorsolt Kecskeméti LC – 

Astra HFC Szolgáltató Kft. a 2022/23. évi Regionális Leány U-16 korosztályú nagypályás 

labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés 

új kezdési időpontja: 2022. november 26. ( szombat ) 10.00 óra, helyszín: Neumann János 

Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Kecskemét 

 

N-147/2022. (10.18.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 15-én elmaradt Pécsi Vasutas SK – Paksi SE 2022/23. évi 

Regionális U-16 korosztályú leány ifjúsági HNP labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport 

bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Paksi SE csapata javára igazolja és a 

Pécsi Vasutas SK csapatát írásbeli megrovásban részesíti. 

 

N-148/2022. (10.18.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. október 15-én (szombat) elmaradt Kecskeméti LC – Mórahalom 

Városi SE 2022/23. évi Leány Regionális U-14 korosztályú háromnegyedpályás labdarúgó 

bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a vétlen 

Kecskeméti LC csapata javára igazolja és a Mórahalom Városi SE csapatát írásbeli megrovásban 

részesíti. 
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N-149/2022. (10.25.) számú határozat 

Az MLSZ Versenybizottsága a 2022. október 29-én ( szombat ) 10.00 órára kisorsolt Szolnoki 

MÁV Utánpótlás FC Kft. – Kecskeméti Labdarúgó Club 2022/23. évi Regionális Leány U-14 

korosztályú Leány Serdülő háromnegyedpályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki 

mérkőzés kezdési időpontját pályaválasztó jog cserével módosítja. A mérkőzés új kezdési 

időpontja: Kecskeméti LC – Szolnoki MÁV Utánpótlás FC, 2022. november 27. ( vasárnap ) 

11:00 óra, helyszín: Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Kecskemét 

 

N-150/2022. (10.26.) számú határozat 

A 2022. november 2-án ( szerda ) 16.00 órára kisorsolt Astra HFC Szolgáltató Kft. – Kaposvári 

Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia a 2022/23. évi Regionális U-14 korosztályú serdülő 

háromnegyedpályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési 

időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2022. november 27. ( vasárnap ) 13.00 

óra, helyszín: UFC Gyömrő Sporttelep 

 

UP-061/2022 (10.12.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. szeptember 10. napján lejátszott Balmazújvárosi FC – Ikarus BSE 

Regionális Férfi Ifjúsági U17 korosztályú nagypályás Kiemelt Keleti csoport labdarúgó bajnoki 

mérkőzés eredményével szemben az Ikarus BSE.sportszervezete által benyújtott óvásról 

megállapítja, hogy az nem megalapozott, ezért a mérkőzés pályán elért eredményét (3-2) 

helybenhagyja. 

A Versenybizottság az óvási díjat visszatartja, kötelezi továbbá az Ikarus BSE sportszervezetét, 

hogy 21.585,- Ft felmerült, igazolható eljárási költséget térítsen meg Nagy Bence tanú részére, 

a 11773384-01560112 számú bankszámlára utalással. 

 

UP-062/2022 (10.04.) számú határozat 

A Versenybizottság a 2022. szeptember 24. napján lejátszott UTE – Ikarus BSE Országos Férfi 

Ifjúsági U16 korosztályú nagypályás Alap csoport labdarúgó bajnoki mérkőzés eredményével 

szemben az Ikarus BSE sportszervezete által benyújtott óvásról megállapítja, hogy az 

megalapozott, ezért annak helyt ad. A mérkőzés pályán elért eredményét (7-1) törli és a mérkőzés 

3 pontját 3-0 gólkülönbséggel az Ikarus BSE sportszervezete javára írja. 

Az óvási díjat az óvást benyújtó sportszervezetnek vissza kell téríteni. 

 

F-125/2022 (09.22.) számú határozat 

A Versenybizottság a Leslie Hospital SC sportszervezet 2022/23. évi MLSZ Regionális Futsal 

U20 Közép-Keleti csoport és az MLSZ Regionális Futsal U17 Keleti csoport bajnokságokból 

való visszalépési kérelmét tudomásul veszi, a visszalépő csapatok versenyekben való részvételi 

jogát törli, azokat a bajnokságokból kizárja és a bajnoki osztályok utolsó helyére helyezi. 

 

F-126/2022 (09.22.) számú határozat 

A Versenybizottság a Korláti Vikingek SE sportszervezet 2022/23. évi Férfi Futsal Magyar 

Kupából való visszalépési kérelmét tudomásul veszi, egyben a Kupából való részvételi jogát 

törli, a Férfi Futsal Magyar Kupából kizárja. 

 

F-127/2022 (09.26.) számú határozat 

A Versenybizottság döntött a Férfi Futsal Magyar Kupa legjobb 8 csapat kialakulásáig szóló 

lebonyolításról. 

1. A Felnőtt Férfi Futsal Magyar Kupában 44 sportszervezet került besorolásra.  

2. Az első fordulóban kiemelt lesz a 2022/23.évi Férfi Felnőtt Futsal NB I-ben induló 12 

sportszervezet. A többi 32 sportszervezetet területi elv és bajnoki osztályok figyelembevételével 
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4 régióba, Észak-nyugati, Dél-nyugati, Észak-keleti és Dél-keleti régiókba sorolta a 

Versenybizottság. Minden régióba 8-8 sportszervezet került besorolásra. 

 

 

Észak-nyugati régió Észak-keleti régió 

Asterix Sport Club Eger Labdarúgó Sport Kft. (NB III.) 

Hidegkúti SC Gesztelyi Football Club SE (NB III.) 

Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club (NB 

III.) 

Gyulaházai Futsal Nonprofit Kft. 

Mad Dogs Futsal Kft. Levelek Sportegyesület (NB III.) 

Magyar Testnevelési Egyetem SE Mádi Football Club (NB III.) 

Újpesti Torna Egylet Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball 

Club 

Talent 2019 Sportegyesület (NB III.) Nyírség Futball Club 

Városi Sportegyesület Dunakeszi Petőfi DSZSE Csenger 

 

 

Dél-nyugati régió Dél-keleti régió 

Dunaújvárosi Egyetem Diák 

Sportegyesület 

DAFC Szeged Egyesület 

Inárcs VSE (NB III.) Energia Sport Club 

Kanizsa Futsal Sportszervező Kft. Kincsem Sportegyesület 

Nagytétényi Sportegyesület (NB III.) Kistarcsa Futsal Kft. 

Pécsi Egyetemi Atlétikai Club Leslie Hospital Sport Club (NB III.) 

Szigetszentmiklósi SC Maglódi TC Egyesület 

Tihanyi Futball Club NNC Frogs Lajosmizsei Futsal Club (NB 

III.) 

Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület Tiszaföldvári VSE 

 

Minden régióban 6 sportszervezet játszik párharcot, ez régiónként 3-3 mérkőzést jelent, valamint 

minden régióban 2-2 csapat erőnyerő lesz. 

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a 2022/23. évi bajnokságok különböző osztályaiban 

szereplő sportszervezetek mérkőzésén az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó (döntetlen 

eredménynél az alacsonyabb osztályú csapat a továbbjutó), míg az azonos osztályban szereplő 

sportszervezetek esetén az előbb kihúzott csapat a pályaválasztó. A párharcok továbbjutói, 

régiónként 3-3 sportszervezet (összesen 12 sportszervezet), az erőnyerő 8 sportszervezet 

(régiónkét 2-2) és a kiemelt 12 NB I-es sportszervezet jut a legjobb 32 közé.  

 

3. A második fordulóban a 32 sportszervezetet nyugati (észak-nyugati és dél nyugati régiók 

továbbjutói és erőnyerői, valamint 6 NB I-es sportszervezet) és keleti (észak-keleti és dél-keleti 

régiók továbbjutói és erőnyerői, valamint 6 NB I-es sportszervezet) régióba sorolja a 

Versenybizottság. Mindkét régióba 16-16 sportszervezet kerül, majd régiókon belül 8 párba 

sorsoljuk a sportszervezeteket úgy, hogy a 2022/23. évi Felnőtt Férfi Futsal NB I-ben induló 

sportszervezetek a forduló sorsolásakor nem kerülhetnek egymással párosításra. A továbbjutás 

egy mérkőzésen dől el, a 2022/23. évi bajnokságok különböző osztályaiban szereplő 

sportszervezetek mérkőzésén az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó (döntetlen 

eredménynél az alacsonyabb osztályú csapat a továbbjutó), míg az azonos osztályban szereplő 

sportszervezetek esetén az előbb kihúzott csapat a pályaválasztó. A párharcok továbbjutói jutnak 

a legjobb 16 közé. 
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Nyugati régió (NB I-esek) Keleti régió (NB I-esek) 

Aramis SE Bátor-Futsal Nonprofit Kft. 

ELTE 2008 Versenysport Kft. DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. 

FCV Sportszervező Kft. Futsal 1992 Akadémia Kft. 

Magyar Futsal Akadémia Kft. MVFC Sportszervező Kft. 

Szombathelyi MÁV Haladás VSE Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. 

UFC Futsal Sportszervező Kft. SG Futsal Pro-Sport Kft. 

   

4. A harmadik fordulóban a még versenyben lévő 16 sportszervezetet, a megmaradt területi 

régiók szerint, nyugati és keleti régióba (mindkét régióba 8-8 sportszervezet kerül) sorolja a 

Versenybizottság. Régiókon belül 4 párba sorsoljuk a sportszervezeteket, a továbbjutás egy 

mérkőzésen dől el, a 2022/23. évi bajnokságok különböző osztályaiban szereplő 

sportszervezetek mérkőzésén az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó (döntetlen 

eredménynél az alacsonyabb osztályú csapat a továbbjutó), míg az azonos osztályban szereplő 

sportszervezetek esetén az előbb kihúzott csapat a pályaválasztó. A párharcok továbbjutói jutnak 

a legjobb 8 közé. 

 

F-128/2022 (09.26.) számú határozat 

A Versenybizottság döntött a Női Futsal Magyar Kupa legjobb 8 csapat kialakulásáig szóló 

lebonyolításról. 

1. A Felnőtt Női Futsal Magyar Kupában 23 sportszervezet került besorolásra.  

2. Az első fordulóban kiemelt lesz a 2022/23.évi Női Felnőtt Futsal NB I-ben induló 7 

sportszervezet. A többi 16 sportszervezetet területi elv alapján nyugati és keleti régióba sorolta 

a Versenybizottság. 

 

Nyugati régió Keleti régió 

Dunaújváros PASE Borsod Sport Klub Sportegyesület 

ELTE SE Eger Labdarúgó Sport Kft. 

Football Club Nagykanizsa Gyula És Környéke Gyermek SCE 

Kalafa Női Labdarúgó SE Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület 

Kiskunhalasi Szilády Református FC Salgótarjáni Völgyváros Egyesület (Megye) 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE Tehetség Sport Egyesület 

Sport Klub Tóalmás Egyesület Tiszaföldvári Városi Sportegyesület 

Veszprémi Egyetemi Sport Club Újfehértói Sportklub 

 

A 16 sportszervezet közül 14 játszik párharcot, a nyugati régióban 4, a keleti régióban 3 

mérkőzés kerül kisorsolásra, valamint 2 sportszervezet erőnyerő lesz a keleti régióban. A 

továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a 2022/23. évi bajnokságok különböző osztályaiban szereplő 

sportszervezetek mérkőzésén az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó (döntetlen 

eredménynél az alacsonyabb osztályú csapat a továbbjutó), míg az azonos osztályban szereplő 

sportszervezetek esetén az előbb kihúzott csapat a pályaválasztó. A párharcok továbbjutói (7 

sportszervezet), az erőnyerő 2 sportszervezet és a kiemelt 7 sportszervezet jut a legjobb 16 közé.  

 

3. A második fordulóban a 16 sportszervezetet (a nyugati régióba és a keleti régióba is 8-8 

sportszervezet kerül besorolásra) 8 párba sorsoljuk a megmaradt területi régiók szerint úgy, hogy 

a 2022/23. évi Felnőtt Női Futsal NB I-ben induló sportszervezetek a forduló sorsolásakor nem 

kerülhetnek egymással párosításra. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a 2022/23. évi 

bajnokságok különböző osztályaiban szereplő sportszervezetek mérkőzésén az alacsonyabb 

osztályú csapat a pályaválasztó (döntetlen eredménynél az alacsonyabb osztályú csapat a 
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továbbjutó), míg az azonos osztályban szereplő sportszervezetek esetén az előbb kihúzott csapat 

a pályaválasztó. A párharcok továbbjutói jutnak a legjobb 8 közé. 

 

Nyugati régió (NB I-esek) Keleti régió (NB I-esek) 

BSC 1924 Futball Kft. DEAC Sport Nonprofit Kft. 

Gevino Invest Kft. Miskolci Vénusz Női Futsal SE  

TFSE Csapatsportok Kft. Újpest 1885 Futball Kft. 

Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit 

Kft. 
 

 

F-129/2022 (09.26.) számú határozat 

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

osztályba sorolta be és a megadott határidőig adott részükre csarnokhitelesítést: 

 

Sportcsarnok megnevezése Sportcsarnok címe 
Hitelesítés 

osztálya 

Hitelesítés 

érvényessége 

Continental Aréna 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16. I. osztály 2023.06.30 

Dunakeszi Város Magyarság 

Sporttelepe, (Magyarság 

Sportcsarnok) 

2120 Dunakeszi, Fő út 145. I. osztály 2023.06.30 

Sport 11 Sport-, és 

Rendezvényközpont 
1112 Budapest, Kánai út 2. I. osztály 2023.06.30 

 

F-130/2022 (09.27.) számú határozat 

A Versenybizottság tudomásul vette, hogy a Miskolci Egyetemi Atlétikai És Futball Club 

csapata a 2022. szeptember 26-ra kiírt Energia SC Gyöngyös – Miskolci Egyetemi Atlétikai És 

Futball Club Férfi Futsal NB II-es bajnokság bajnoki mérkőzésen való megjelenést lemondta, 

egyben megállapította a Miskolci Egyetemi Atlétikai És Futball Club sportszervezet versenyügyi 

felelősségét, ezért a bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet, az 

Energia SC Gyöngyös csapata javára igazolja. A Miskolci Egyetemi Atlétikai És Futball Club 

felnőtt férfi futsal NB II-es csapata első ki nem állása miatt írásbeli megrovásban részesül. 

Továbbá, mivel az utazó sportszervezet (Miskolci Egyetemi Atlétikai És Futball Club) az őszi 

idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, a tavaszi fordulóra elveszti 

pályaválasztó jogát, és köteles az ellenfélhez utazni. 

 

F-131/2022 (10.03.) számú határozat 

A Versenybizottság tudomásul vette, hogy a BSC 1924 Futball Kft. csapata a 2022. október 2-

ra kiírt Kalafa Női Labdarúgó SE – BSC 1924 Futball Kft. Női Futsal NB II-es bajnokság bajnoki 

mérkőzésen való megjelenést lemondta, egyben megállapította a BSC 1924 Futball Kft.  

sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel 

a vétlen sportszervezet, a Kalafa Női Labdarúgó SE csapata javára igazolja.  

A BSC 1924 Futball Kft. felnőtt Női futsal NB II-es csapata első ki nem állása miatt írásbeli 

megrovásban részesül. Továbbá, mivel az utazó sportszervezet (BSC 1924 Futball Kft.) az őszi 

idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, a tavaszi fordulóra elveszti 

pályaválasztó jogát, és köteles az ellenfélhez utazni. 

 

F-132/2022 (10.03.) számú határozat 

A Versenybizottság elkészítette a 2022/23. évi Férfi Futsal Magyar Kupa 1. és 2. forduló 

mérkőzéseinek párosításait. A párosítások és a mérkőzések időpontjai az MLSZ Adatbankjában 

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

https://adatbank.mlsz.hu/
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F-133/2022 (10.03.) számú határozat 

A Versenybizottság elkészítette a 2022/23. évi Női Futsal Magyar Kupa 1. és 2. forduló 

mérkőzéseinek párosításait. A párosítások és a mérkőzések időpontjai az MLSZ Adatbankjában 

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

 

F-134/2022 (10.05.) számú határozat 

A Versenybizottság a Cageball Ketrecfoci Teremlabdarúgó Sport Kör sportszervezet 2022/23. 

évi MLSZ Regionális Futsal U20 Közép-nyugati csoport bajnokságból való visszalépési 

kérelmét tudomásul veszi, a visszalépő csapat versenyben való részvételi jogát törli, a 

bajnokságból kizárja és a bajnoki osztály utolsó helyére helyezi. 

 

F-135/2022 (10.12.) számú határozat 

A 2022. október 9-én elmaradt Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület – Kalafa Női 

labdarúgó SE Női Futsal NB II. Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásával kapcsolatban 

a Versenybizottság megállapította a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület 

felelősségét, ezért a bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet, a 

Kalafa Női labdarúgó SE csapata javára igazolja.  

 

F-136/2022 (10.24.) számú határozat 

A Versenybizottság tudomásul veszi, hogy a Kistarcsa Futsal Kft. csapata a 2022. október 24-re 

kiírt Petőfi DSZSE Csenger – Kistarcsa Futsal Kft. Férfi Futsal NB II-es bajnokság bajnoki 

mérkőzésen való megjelenést lemondta, egyben megállapította a Kistarcsa Futsal Kft. 

sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel 

a vétlen sportszervezet, a Petőfi DSZSE Csenger csapata javára igazolja. A Kistarcsa Futsal Kft. 

felnőtt férfi futsal NB II-es csapata első ki nem állása miatt írásbeli megrovásban részesül. 

Továbbá, mivel az utazó sportszervezet (Kistarcsa Futsal Kft.) az őszi idényre (szezonra) 

kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, a tavaszi fordulóra elveszti pályaválasztó jogát, és 

köteles az ellenfélhez utazni. 

 

F-137/2022 (10.24.) számú határozat 

A Versenybizottság tudomásul veszi, hogy a Gyulaházai Futsal Nonprofit Kft. csapata a 2022. 

október 24-re kiírt Tiszaföldvári VSE – Gyulaházai Futsal Nonprofit Kft. Férfi Futsal NB II-es 

bajnokság bajnoki mérkőzésen való megjelenést lemondta, egyben megállapította a Gyulaházai 

Futsal Nonprofit Kft. sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a bajnoki mérkőzés 3 pontját 

3-0 gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet, a Tiszaföldvári VSE csapata javára igazolja. A 

Gyulaházai Futsal Nonprofit Kft. felnőtt férfi futsal NB II-es csapata első ki nem állása miatt 

írásbeli megrovásban részesül. Továbbá, mivel az utazó sportszervezet (Gyulaházai Futsal 

Nonprofit Kft.) az őszi idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, a tavaszi 

fordulóra elveszti pályaválasztó jogát, és köteles az ellenfélhez utazni. 

 

F-138/2022 (10.27.) számú határozat 

A Versenybizottság hozzájárul, hogy a BSC 1924 Futball Kft. sportszervezete a Női Futsal NB 

I-es és Női Futsal Magyar Kupa mérkőzéseit a 2022/23-as szezonban új helyszínen, a Budaörsi 

Herman Ottó Általános Iskola tornacsarnokában rendezhesse meg. A Versenybizottság 

ugyanakkor úgy határozott, hogy a hazai mérkőzéseket – a tornacsarnok adottságait figyelembe 

véve – csak nézők beengedése nélkül (zárt sportlétesítményben), illetve továbbra is a bajnokság 

és Kupa versenykiírásaiban foglaltak betartásával rendezheti meg, melyekért rendező 

sportszervezetként a BSC 1924 Futball Kft. sportszervezete a felelős. 

 

 

https://adatbank.mlsz.hu/


36 / 36 

F-139/2022 (10.28.) számú határozat 

A Versenybizottság a Csepel Torna Club sportszervezet által beadott 2022/23. évi MLSZ 

Regionális Futsal U20 Nyugati csoport és az MLSZ Regionális Futsal U17 Nyugati csoport 

bajnokságokból való visszalépési kérelmét tudomásul veszi, a visszalépő csapatok versenyekben 

való részvételi jogát törli, azokat a bajnokságokból kizárja és a bajnoki osztályok utolsó helyére 

helyezi. 

 

 

Budapest, 2022. október 28. 
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főtitkár 
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