Budapest, 2008. november 21.
Iktatószám:
/2008
21. szám
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

Az MLSZ Elnökségének 2008. október 30.-i határozatai
214/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Utánpótlás válogatottakat irányító team összetételéről, feladatairól és
munkarendjéről szóló beszámolót elfogadta.
215/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az U 17 válogatott EB selejtezőn nyújtott teljesítményéről szóló beszámolót
elfogadta.
216/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a SPORTFIVE szerződés 2014-ig meghosszabbításáról szóló előterjesztést
elfogadta, egyben felhatalmazta az MLSZ Elnökét a szerződés meghosszabbításának aláírására.
217/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége elfogadta, a férfi felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságban (NB I) – a Soproni
Ligában – 3. helyezést elért sportszervezet szerez indulási jogosultságot az EURÓ Liga 2009-2010.
évi sorozatában.
218/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 327/2006. sz. határozatát továbbra is hatályban tartja, - a Legfőbb Ügyészség
T.M.J 1497/2008/2-II. óvásával szemben - tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a határozat
jogszerű.
218/a/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fegyelmi Szabályzat 75.§-ában biztosított jogkörénél fogva, a Gyirmót SE
kérelme alapján a Fegyelmi Bizottság II-266/2007-08. és a II-267/2007-08. számú I. fokú határozatait,
és a Fellebbviteli Bizottság 11/2008.08.07. számú II. fokú jogerős határozatát hatályon kívül helyezi,
és új eljárás lefolytatására utasítja a Fegyelmi Bizottságot.
219/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Farkas János díj megalapítására vonatkozó előterjesztést elfogadta.

Az MLSZ Elnökségének 2008. november 11.-i határozata
220/2008. számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a zürichi kerületi bíróságon kötött – a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Kentaro
AG közötti – egyezséget jóváhagyta.

Fegyelmi Bizottság határozatai
2008. november 11.
I-68/2008-09.
Az FB Cukic Vladant a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés
B/a. pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-69/2008-09.
Az FB Zámbó Bencét a Győri ETO Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-70/2008-09.
Az FB a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. sportszervezetet a vele szemben 5910/2008. szám alatt elrendelt
fegyelmi eljárásban az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. § (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti.
I-71/2008-09.
Az FB a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján a
900.000.- Ft, azaz Kilencszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a
jelen határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben fennálló, a fegyelmi eljárásban szereplő
1.878.000,-Ft összegű tartozását nem fizeti meg.
I-72/2008-09.
Az FB a Diósgyőr FC Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 900.000.- Ft, azaz
Kilencszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben fennálló, a fegyelmi eljárásban szereplő 1.836.000,-Ft összegű
tartozását nem fizeti meg.
I-73/2008-09.
A FB az MTK Budapest Kft. sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) bekezdés e) és o) pontja, valamint a (9)
bekezdésében foglaltak alapján 100.000 Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
továbbá kötelezi a sportszervezetet a soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzés, nézők nélkül, zárt
sportlétesítményben történő megrendezésére.
A FB a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) e) és o) pontja, valamint a (9)
bekezdésében foglaltak alapján 100.000 Ft, azaz Százezer pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá
kötelezi a sportszervezetet a soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzés, nézők nélkül, zárt
sportlétesítményben történő megrendezésére. A zártkapus mérkőzésre vonatkozó rendelkezés végrehajtását
mindkét sportszervezet vonatkozásában az FB 2009. március 15-ig felfüggeszti.
I-74/2008-09.
A FB a ZTE FC Zrt. sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) e) és o) pontja, valamint a (9) bekezdésében foglaltak
alapján 100.000 Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá kötelezi a
sportszervezetet a soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzés nézők nélkül, zárt sportlétesítményben
történő megrendezésére.
A mérkőzés, nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére vonatkozó rendelkezés
végrehajtását az FB 2009. március 15. napjáig felfüggeszti.

II-115/2008-09.
Az FB Németh Ádámot a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés
B/a pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-116/2008-09.
Az FB Péter Lászlót a ZTE FC Zrt. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés c) pontja
alapján a kispadtól 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltja.
II-117/2008-09.
Az FB Soós Imrét a Ceglédi VSE sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés e) pontja alapján
50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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II-118/2008-09.
Az FB az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezetet a vele szemben 6084/2008. szám alatt elrendelt fegyelmi
eljárásban az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. § (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti.
II-119/2008-09.
Az FB a Bőcs Sport Kft. sportszervezetet a vele szemben 5905/2008. szám alatt elrendelt fegyelmi eljárásban
az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. § (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti.
II-120/2008-09.
Az FB az Integrál DAC Győr sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 130.000.- Ft, azaz
Százharmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat
jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben fennálló, az 5911/2008. számú fegyelmi eljárást elrendelő
határozatban szereplő 265.055,-Ft összegű tartozását nem fizeti meg.
II-121/2008-09.
A FB a Makói FC sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés e) és o) pontja, valamint a (9) bekezdésében
foglaltak alapján 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá kötelezi a
sportszervezetet a soron következő hazai NB II-es bajnoki mérkőzés, nézők nélkül, zárt sportlétesítményben
történő megrendezésére.
A mérkőzés, nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére vonatkozó rendelkezés
végrehajtását az FB 2009. március 31. napjáig felfüggeszti.
II-122/2008-09.
A FB az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) bekezdés e) és o) pontja, valamint a (9)
bekezdésében, továbbá az FSZ 12. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, mint visszaesőt 100.000 Ft,
azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá kötelezi a sportszervezetet a soron
következő hazai NB II-es bajnoki mérkőzés, nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére.
A mérkőzés, nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére vonatkozó rendelkezés
végrehajtását az FB 2009. március 31. napjáig felfüggeszti.
II-123/2008-09.
A FB a Ceglédi VSE sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) bekezdés e) és o) pontja, valamint a (9) bekezdésében
foglaltak alapján 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá kötelezi a
sportszervezetet a soron következő hazai NB II-es bajnoki mérkőzés nézők nélkül, zárt sportlétesítményben
történő megrendezésére.
A mérkőzés nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére vonatkozó rendelkezés
végrehajtását az FB 2009. március 31. napjáig felfüggeszti.
II-124/2008-09.
A FB a PMFC Sport Kft. sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) bekezdés e), o) pontja és a (9) bekezdésében foglaltak,
valamint a 12. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 100.000 Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi, továbbá kötelezi a sportszervezetet a soron következő hazai NB II-es bajnoki mérkőzés,
nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére.
A mérkőzés, nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére vonatkozó rendelkezés
végrehajtását az FB 2009. március 31. napjáig felfüggeszti.
III-19/2008-09.
Az FB Barsi Adriennt az Újpesti TE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja alapján 1
(egy) soron következő női felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-20/2008-09.
Az FB Szlovák Krisztinát az 1.FC Femina NLK sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a
pontja alapján 3 (három) soron következő női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-21/2008-09.
Az FB az MTK Hungária FC sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés a) és a 12. § (2) bekezdés c) pontja
alapján, mint visszaesőt 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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III-22/2008-09.
Az FB Simon Bogit a Tolna-Mözsi NLE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő női futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-23/2008-09.
Az FB Szeitl Szilviát az 1. FC Femina NLK sportszervezet (azonosító száma: 169866) labdarúgóját a vele
szemben 6087/2008. szám alatt elrendelt fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. § (4) bekezdés b)
pontja alapján felmenti.
IV-25/2008-09.
Az FB Kis Jánost a 1988. Déli Dupont FC sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés d) pontja
alapján a futsal bajnoki mérkőzésekre vonatkozóan a sportszakmai tevékenységtől 2008. december 10-ig
eltiltja.
IV-26/2008-09.
Az FB Fehér Zsoltot az Euro Global Financing Kft. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés
c), valamint a 12. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt a kispadtól 2 (kettő) soron következő
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
IV-27/2008-09.
Az FB a 2008. október 28-án hozott IV-20/2008-09. számú határozatát megváltoztatja, az FSZ 8.§ (4) bekezdés
c) és d) pontja alapján az Arrabona FC Győr sportszervezetet a soron következő hazai NB I-es futsal
bajnoki mérkőzésén a rendezői létszám 6 (hat) fővel történő felemelésére, valamint ezen mérkőzésre
vonatkozóan szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezi.
IV-28/2008-09.
Az FB a 2008. november 4-én hozott IV-24/2008-09. számú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
Az FB az Euro Global Financing Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja és (9)
bekezdésében, valamint a 12. § (2) bekezdés c) pontbajában foglaltak alapján, mint visszaesőt 50.000 Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére, továbbá a soron következő 3 (három) hazai NB I-es futsal
bajnoki mérkőzés nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére kötelezi.
VII-6/2008-09.
Az FB Lencse Lászlót az MTK Budapest Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 2 (kettő) soron következő Liga Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VII-7/2008-09.
Az FB Kocsis Ferencet a Honvéd FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 2 (kettő) soron következő Liga Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VII-8/2008-09.
Az FB Vágó Zoltánt a Baktalórántháza VSE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. pontja
alapján 2 (kettő) soron következő Liga Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

VII-9/2008-09.
Az FB Kornis Attilát az MTK Budapest Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. és a 12.
§ (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő Liga Kupa mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
VII-10/2008-09.
Az FB Sütő Lászlót a BFC Siófok Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a. és a 12. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 3 (három) soron következő Liga Kupa mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
VII-11/2008-09.
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Az FB Pénzváltó Bencét a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1)
bekezdés B/a. és a 12. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő Liga Kupa
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
2008. november 18.
I-75/2008-09.
Az FB a 2008. november 4-én hozott I-66/2008-09. számú határozatát megváltoztatja.
Az FB a ZTE FC Zrt. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés c) és d) pontja alapján a soron következő 2
(kettő) hazai NB I-es bajnok mérkőzésén a rendezői létszám 15-15 (tizenöt-tizenöt) fővel történő
felemelésére, valamint ezen mérkőzéseken 1-1 (egy-egy) szövetségi ellenőr fogadására és eljárási
költségeik viselésére kötelezi.
Az FB az Újpest FC Kft. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) és az FSZ 12. § (2) bekezdés c) pontjai
alapján, mint visszaesőt 300.000,- Ft azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-76/2008-09.
Az FB a ZTE FC Zrt. sportszervezetet az FSZ 8.§ (4) bekezdés o) pontja alapján 300.000,- Ft, azaz
Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FB a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. sportszervezetet FSZ 8.§ (4) bekezdés o) és a 12. § (2)
bekezdés c) pontjai alapján, mint visszaesőt 200.000,- Ft azaz Kettőszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
I-77/2008-09.
A FB a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) bekezdés e) és o) pontja, valamint a (9)
bekezdésében foglaltak alapján 100.000 Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
továbbá kötelezi a sportszervezetet a soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzés, nézők nélkül, zárt
sportlétesítményben történő megrendezésére.
A FB a Fehérvár FC Kft. sportszervezetet a FSZ 8.§ (4) e) és o) pontja, valamint a (9) bekezdésében foglaltak
alapján 100.000 Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá kötelezi a
sportszervezetet a soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzés, nézők nélkül, zárt sportlétesítményben
történő megrendezésére.
A mérkőzés, nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezésére vonatkozó rendelkezés
végrehajtását - mindkét sportszervezet vonatkozásában - az FB 2009. március 15. napjáig felfüggeszti.
II-125/2008-09.
Az FB Helgert Szabolcsot a Tököl KSK sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-126/2008-09.
Az FB Présinger Ádámot az MTK Budapest Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a
pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-127/2008-09.
Az FB Ludánszki Bencét a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés
B/a pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

II-128/2008-09.
Az FB Bozsoki Imrét a ZTE FC Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja alapján 1
(egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-129/2008-09.
Az FB Csikós Sándort az Integrál DAC Győr sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-130/2008-09.
Az FB Vass Norbertet a Sziget Foci Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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II-131/2008-09.
Az FB Lucsánszky Tamást a Budaőrsi SC sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés a)
pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti.
II-132/2008-09.
Az FB Gergely Károlyt a BKV Előre SC sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés c) pontja
alapján a kispadtól a soron következő 2 (kettő) felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltja.
III-24/2008-09.
Az FB Majka Hajnalkát a Szegedi AK sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja alapján
2 (kettő) soron következő női felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-29/2008-09.
Az FB Szabó Ádámot a Borsod Volán SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-30/2008-09.
Az FB Pataki Gábort a Borsod Volán SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja
alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-31/2008-09.
Az FB Kovács Norbertet az Euro Global Financing Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés
B/a pontja alapján 3 (három) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-32/2008-09.
Az FB Ughy Márkot a Rubeola FC sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.§ (1) bekezdés B/a pontja alapján 1
(egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-33/2008-09.
Az FB Molnár Attilát az Arrabona FC Győr sportszervezet sportszakemberét az FSZ 8.§ (3) bekezdés a)
pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti.
Az FB az FSZ 8.§ (4) bekezdés q. pontjában, valamint a szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend 4. pontjában
foglaltak alapján az alábbi sportszervezeteket pénzbüntetés megfizetésére kötelezi:
VI-44/2008-09.
VI-45/2008-09.
VI-46/2008-09.
VI-47/2008-09.

Diósgyőr FC Kft.
Százhalombattai LK
Vasas Futball Kft.
Budaörsi SC

36.000.- Ft
12.500.- Ft
30.000.- Ft
15.000.- Ft
Dr. Retteghy István sk.
Az FB elnöke

Versenybizottság határozatai, közleményei
270/2008.

A 2008. november 1-én lejátszott Sziget Foci Kft. – Integrál DAC SE NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport labdarúgó bajnoki mérkőzés eredménye ellen
a Sziget Foci Kft sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad. A mérkőzés pályán elért
eredményét ( 1:0 Integrál-DAC javára ) megsemmisíti és a 3 bajnoki pontot 3:0-s
gólkülönbséggel a Sziget Foci Kft. csapata javára igazolja.

281/2008.

A 2008. november 22-én ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt Újpest FC Kft. – Kaposvári Rákóczi
Labdarúgó Kft. Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2008. november 22. ( szombat ) 15.00 óra
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282/2008.

Hozzájárul, hogy a 2008. november 19-én ( szerda ) 13.00 órára kisorsolt BFC Siófok Kft. –
Szombathelyi Haladás Kft. Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítsa. A mérkőzés új helyszíne
és kezdési időpontja: Siófoki Műfüves pálya ( 8600 Siófok, Csárdaréti út ) 2008. november
19. ( szerda ) 13.00 óra

283/2008.

A 2008. november 22-én ( szombat ) 15.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Diósgyőr FC Kft.
Liga Kupa mérkőzés helyszínét és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új helyszíne és
kezdési időpontja: DVSC Stadion Műfüves pálya ( 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. ) 2008.
november 22. ( szombat ) 13.30 óra

284/2008.

A 2008. november 29-én ( szombat ) 16.00 órára kisorsolt Vasas Futball Kft. – Dunakanyar-Vác
Labdarúgó Kft. Liga Kupa mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
kezdési időpontja: 2008. november 29. ( szombat ) 11.00 óra

285/2008.

A 2008. november 29-én ( szombat ) 14.00 órára kisorsolt Nyíregyháza Spartacus FC Kft. –
DVSC FSZ Zrt. Liga Kupa mérkőzés helyszínét és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
helyszíne és kezdési időpontja: Nyíregyháza Városi Stadion Műfüves pálya ( 4400
Nyíregyháza, Sóstói út 24/A. ) 2008. november 26. ( szerda ) 13.00 óra

286/2008.

A 2008. november 29-én ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt Fehérvár FC Kft. – Baktalórántháza
VSE Liga Kupa mérkőzés helyszínét és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új helyszíne
és kezdési időpontja: Székesfehérvári Sóstói Stadion Műfüves pálya ( 8000
Székesfehérvár, Csíkvári u. 10. ) 2008. november 29. ( szombat ) 13.00 óra

287/2008.

Hozzájárul, hogy a 2008. december 3-án ( szerda ) 13.00 órára kisorsolt Budaörsi SC – Új
Lombard Kft. Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítsa. A mérkőzés új helyszíne és kezdési
időpontja: Budaörsi SC Sporttelepe Műfüves pálya ( 2040 Budaörs, Árok u. 1-3. ) 2008.
december 3. ( szerda ) 13.00 óra

288/2008.

A 2008. december 6-án ( szombat ) 13.30 órára kisorsolt Baktalórántháza VSE – Kecskeméti
TE Labdarúgó Kft. Liga Kupa mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
kezdési időpontja: 2008. november 26. ( szerda ) 13.30 óra

289/2008.

A 2008. december 6-án ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt Újpest FC Kft. – PMFC Sport Kft. Liga
Kupa mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2008.
december 6. ( szombat ) 15.00 óra

290/2008.

Hozzájárul, hogy a 2009. február 7-én ( szombat ) 14.00 órára kisorsolt Budaörsi SC – MTK
Budapest Zrt. Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítsa. A mérkőzés új helyszíne és kezdési
időpontja: Budaörsi SC Sporttelepe Műfüves pálya ( 2040 Budaörs, Árok u. 1-3. ) 2009.
február 7. ( szombat ) 14.00 óra

F-39/2008-09.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére, hozzájárul a 2008. november 17-re kiírt AC Villám –
DEAC futsal NB II-es bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogának felcseréléséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2008. november 17., 20:00 óra
A mérkőzés új helyszíne:
Debrecen, Egyetemi sportcsarnok
F-40/2008-09.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2008. november 22-re kiírt Tolna-Mözs –
Somafone KHTK I. osztályú női futsal bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2008. november 22. (szombat) 16:00 óra
F-41/2008-09.
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A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2008. december 7-én 10:00 órára kiírt
Somafone KHTK – Skorpió SE I. osztályú női futsal bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2008. december 7. (vasárnap) 11:30 óra
N-39/2008-09.
A Versenybizottság a Versenyszabályzat 50.§.(6) pontja alapján a mérkőzések elmaradásában megállapítja a
Soproni FAC vétkességét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Győri ETO, a Viktória FC és a MITE csapatai javára igazolja.
N-40/2008-09.
A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a 2008. november 22.-ra kiírt Soproni
FAC – Dorog ESE női NB II - s bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2008. november 23. (vasárnap) 12:00
N-41/2008-09.
A Versenybizottság a Versenyszabályzat 50.§.(6) pontja alapján a mérkőzések elmaradásában megállapítja a
Csepel FC vétkességét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen XII.
ker. Hegyvidék csapatának javára igazolja. Ezen kívül a Csepel FC a Versenyszabályzat ugyanezen
paragrafusa alapján elvesztette pályaválasztói jogát, így köteles tavasszal a XII. ker. Hegyvidék
csapatához utazni.
N-42/2008-09.
A Versenybizottság a Versenyszabályzat 52.§.(2) pontja alapján a mérkőzés elmaradásában megállapítja a
Kecskeméti NLE vétkességét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Győri Dózsa csapatának javára igazolja. Ezen kívül a Kecskeméti NLE a Versenyszabályzat 50.§. (6) pontja
alapján elvesztette pályaválasztói jogát, így köteles tavasszal a Győri Dózsa csapatához utazni.

Kovács László sk.
VB elnöke

Elbert Gábor sk.
főtitkár
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