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Versenybizottsági határozatok
052/2014. (02.25.) számú határozat
A 2014. március 4-én ( kedd ) 13.00 órára kisorsolt Paksi FC Kft. – PMFC-Sport Kft. Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2014. március 4. ( kedd ) 14.00 óra
053/2014. (02.25.) számú határozat
A 2014. március 8-án ( szombat ) 14.30 órára kisorsolt Nyíregyháza Spartacus FC Kft. – Békéscsaba
1912 Előre Futball Zrt. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. március 8. ( szombat ) 17.00 óra
054/2014. (02.25.) számú határozat
A 2014. március 8-án ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt Szolnoki MÁV FC Kft. – BFC Siófok Kft. Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. március 8. ( szombat ) 14.30 óra
055/2014. (02.25.) számú határozat
A 2014. március 1-én ( szombat ) 14.30 órára kisorsolt Felsőtárkány SC SE – FTC Labdarúgó Zrt. NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Eger Felsővárosi Sporttelep Műfüves pálya
( 3300 Eger, Malomárok út 5. ) 2014. március 1. ( szombat ) 14.30 óra
056/2014. (02.25.) számú határozat
A 2014. április 26-án ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt Újbuda Labdarúgó Kft. – Nagyatádi FC NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés helyszínét
és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
Budafoki MTE Sporttelep ( 1222 Budapest, Promontor u. 89. ) 2014. április 26. ( szombat ) 15.00 óra
057/2014. (02.25.) számú határozat
A 2014. május 24-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Újbuda Labdarúgó Kft. – Győri ETO FC Kft. NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 25. ( vasárnap ) 18.00 óra
F-336/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 Nyugati csoport 8. és 9. fordulóinak időpontjait kitűzte.
F-337/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 Közép csoport 12. fordulójának időpontjait kitűzte.
F-338/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 Déli csoport 8-9. fordulóinak időpontjait kitűzte.
F-339/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB I 17-18. fordulóinak időpontjait kitűzte.
F-340/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB II 16. fordulójának időpontjait kitűzte.
F-341/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány U15 Keleti csoport 8. fordulójának időpontjait kitűzte.
F-342/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A Versenybizottság a DEAC SNK Kft. és a Dunakeszi Kinizsi FK Kft. férfi futsal NB I sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. március 3-án 19:00 órára kiírt DEAC SNK Kft. – Dunakeszi
Kinizsi FK Kft. férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. február 28. (péntek), 19:30 óra
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F-343/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. január 25-re kiírt Energia SC Gyöngyös - Nagykáta SE és az MVFC
Berettyóújfalu – Nagykáta SE fiú futsal U17 Keleti csoport bajnoki mérkőzések újrajátszását rendeli el.
A mérkőzések új időpontja a következő:
Nagykáta SE – MVFC Berettyóújfalu
2014. március 29. (szombat) 10:00 óra helyszín: Nagykáta, Városi Sportcsarnok
ESC Gyöngyös – Nagykáta SE
2014. április 26. (szombat) 09:00 óra, helyszín: Gyöngyös, Városi Sportcsarnok
F-344/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A Versenybizottság a Gyula és Környéke GYSC és az MVFC Berettyóújfalu női futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. március 16-án 11:00 órára kiírt Gyula és
Környéke GYSC – MVFC Berettyóújfalu női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. május 7. (szerda), 18:00 óra
F-345/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A Versenybizottság az MVFC Berettyóújfalu és az Obsitos SE női futsal NB II sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. február 22-én 14:00 órára kiírt MVFC Berettyóújfalu – Obsitos
SE női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. február 22. (szombat), 18:00 óra
F-346/2013-2014 (02.20.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II 21-22. fordulóinak időpontjait kitűzte.
F-347/2013-2014 (02.21.) számú határozat
2013-2014. Férfi Futsal Magyar Kupa
5. forduló
2014. március 8. (szombat), Berettyóújfalu, Pálfi István Sportcsarnok
Egyesület
Egyesület
FCV Sportszervező Kft.
- ETO Futsal Club
14:30
MAFC
- MVFC Sportszervező Kft.
17:00
2013-2014. Férfi Futsal Magyar Kupa
6. forduló
2014. március 9. (vasárnap), Berettyóújfalu, Pálfi István Sportcsarnok
- 2. elődöntő továbbjutója
13:30
1. elődöntő továbbjutója
F-348/2013-2014 (02.21.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 Közép csoport 9. fordulójának időpontjait kitűzte.
F-349/2013-2014 (02.21.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 Keleti csoport 8. fordulójának időpontjait kitűzte.
F-350/2013-2014 (02.21.) számú határozat
A Versenybizottság az ELTE SE és az Astra HFC Kft. női futsal NB I sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2014. február 22-én 20:20 órára kiírt ELTE SE – Astra HFC Kft. női futsal NB I
bajnoki
mérkőzés
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. március 6. (csütörtök), 19:50 óra
F-351/2013-2014 (02.18.) számú határozat
Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által kijelölt Versenytanács hivatalból járt el és
megállapította, hogy 2013. december 8-án 11:30 órakor megrendezett Cső-Montage BFC – Váci
Futsal SE fiú futsal U17 Északi csoport mini-torna bajnoki mérkőzésen Petényi Krisztiánt (395764) a
Váci Futsal SE játékosát a játékvezető kiállította, ezért a 2013. december 8-án 12:20 órakor kezdődő
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Váci Futsal SE – Dunakeszi KK bajnoki mérkőzésen, a 2014. január 26-án megrendezett Váci Futsal
SE – Piliscsabai LE, a Dunakeszi KK – Váci Futsal SE, és a Cső-Montage BFC – Váci Futsal SE,
valamint a 2014. február 15-én megrendezett Rákosmenti KSK – Váci Futsal SE, a Váci Futsal SE –
Piliscsabai LE és a Váci Futsal SE – Dunakeszi KK fiú futsal U17 Északi csoport mini-torna bajnoki
mérkőzéseken jogosulatlanul játszott, ezért a vétkes sportszervezet fenti mérkőzésein megszerzett
pontjaival megegyező számú büntetőpontot (15) és további hét büntetőpont (7) levon, mely nem
haladhatja meg a versenyrendszerben megszerezhető összes bajnoki pontok egynegyedét.
F-352/2013-2014 (02.24.) számú határozat
A Versenybizottság a Rubeola FC és az Energia SC Gyöngyös futsal I. osztályú fiú U19 Keleti csoport
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. február 24-én 19:45 órára kiírt Rubeola FC –
Energia SC Gyöngyös futsal I. osztályú fiú U19 Keleti csoport bajnoki mérkőzés új időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. március 5. (szerda), 20:00 óra
F-353/2013-2014 (02.24.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 Északi csoport 8. fordulójának időpontjait kitűzte.
F-354/2013-2014 (02.24.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. február 22-re kiírt BME Futsal Club – Váci Futsal SE, a Váci Futsal SE –
Nagykáta SE, és a Romhány SE – Váci Futsal SE fiú futsal U19 Északi csoport bajnoki mini-torna
mérkőzések elmaradásában megállapítja a Váci Futsal SE sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen BME Futsal
Club, Nagykáta SE és Romhány SE sportszervezetek csapatainak javára igazolja.
A Versenybizottság megállapította, hogy a Váci Futsal SE fiú U19 korosztályú futsal csapata első
alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
F-355/2013-2014 (02.24.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB II 17. fordulójának időpontjait kitűzte.
F-356/2013-2014 (02.24.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány U17 korosztályú futsal bajnokság 8. fordulójának időpontjait kitűzte.
F-357/2013-2014 (02.26.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U15 Közép csoport 10. fordulójának időpontjait kitűzte.
F-358/2013-2014 (02.24.) számú határozat
A 2014. február 2-án elmaradt I. osztályú fiú futsal U19 Nyugati csoport 7. forduló mini-torna bajnoki
mérkőzések újrajátszását rendeli el. A mérkőzések új időpontjai:
F-359/2013-2014 (02.26.) számú határozat
Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által kijelölt versenybiztos a 2014. január 13-án
lejátszott Újpesti TE – Tolna-Mözsi FSE 7-8 férfi felnőtt futsal NB II Közép csoport bajnoki mérkőzésen
Györök Tamás (139749) az Újpesti TE sportszervezet futsal játékosának jogosulatlan játéka miatt, az
Újpesti TE sportszervezet férfi felnőtt futsal NB II csapatától a mérkőzésen megszerzett pontjaival
megegyező büntetőpontot (0) és további egy (1) büntetőpontot levon.
F-360/2013-2014 (02.26.) számú határozat
Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által kijelölt versenybiztos a 2014. február 14-én
lejátszott Romhány SE – Újpesti TE 7-4 férfi felnőtt futsal NB II Közép csoport mérkőzésen Boros
Dávid (246299) az Újpesti TE sportszervezet futsal játékosának jogosulatlan játéka miatt, az Újpesti
TE sportszervezet férfi felnőtt futsal NB II csapatától a mérkőzésen megszerzett pontjaival megegyező
büntetőpontot (0) és további egy (1) büntetőpontot levon.
F-361/2013-2014 (02.26.) számú határozat
Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által kijelölt versenybiztos a 2014. február 14-én
lejátszott Külker SC – MAFC 5-5 férfi felnőtt futsal NB II Nyugati csoport bajnoki mérkőzésen Póta
Balázs (214991) jogosulatlan játéka miatt, a MAFC sportszervezet férfi felnőtt futsal NB II csapatától a
mérkőzésen megszerzett pontjaival megegyező büntetőpontot (1) és további egy (1) büntetőpontot
levon.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
I-132/2013-14. (02.25.) számú határozat
Az FT a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezettel szemben ID-31/2013-14. ügyiratszám alatt
elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti.
II- 71/2013-14.(02.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a ZTE FC Zrt. sportszervezet elkövette a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget, ezért a sportszervezet vonatkozásában az FSZ 86. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet, mint az FSZ 14. § (2) bekezdése szerinti
visszaesőt 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
A pénzbüntetés befizetését az MLSZ OTP Bank 11707024-20480703 számú számlájára a FSZ 51. § ban meghatározottak szerint átutalással kell teljesíteni, de a szövetség pénztárába is befizethető.
Amennyiben a sportszervezet a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB az
FSZ 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el a sportszervezettel szemben.
V- 202/2013-14. (02.25.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban részesíti.
V- 203/2013-14. (02.25.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Berecz Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2 (kettő)
soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 204/2013-14. (02.25.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3) a
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban részesíti.
V- 205/2013-14. (02.25.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szeghy Szabolcs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 206/2013-14. (02.25.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy László Botond sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban részesíti.
V- 207/2013-14. (02.25.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy az Újpest Futsal Club sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. §
(1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet 100.000 ,- Ft , azaz Százezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
A pénzbüntetés befizetését az MLSZ OTP Bank 11707024-20480703 számú számlájára az FSZ 51. §
(1) bekezdésében előírtak szerint átutalással kell teljesíteni, de a szövetség pénztárába is befizethető.
Amennyiben a sportszervezet a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB az
FSZ 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el a sportszervezettel szemben.
Az FT Végh Ferenc (azonosító száma: 440525) az Újpest Futsal Club sportszervezet
sportszakemberét az ellene elrendelt fegyelmi eljárásban az FSZ 7. § (3) bekezdés d) pontjában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette. Ezért a Fegyelmi Szabályzat 10.§ (3) bekezdés d) pontja
alapján a sportszakembert minden jellegű mérkőzésre vonatkozóan a sportszakmai
tevékenységtől 2014. február 25. napjától négy hónap időtartamra, 2014. június 24. napjáig
eltiltja.
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Az FT megállapította, hogy Kuzma Attila (154990), Sebestyén Dávid (132359), Soós Péter
(154973), André Béla (230982), Nagy Krisztián (132345), Takács Tamás (232416) és Kolena
Norbert (azonosító száma: 254394) az Újpest Futsal Club sportszervezet labdarúgói az FSZ 7. § (2)
bekezdés h) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a labdarúgókat a labdarúgó mérkőzésektől 2014.
február 25. napjától három hónap időtartamra, 2014. május 24. napjáig eltiltja és
versenyengedélyüket bevonja.
V- 208/2013-14. (02.25.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Vincze Ottó labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 209/2013-14. (02.25.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Ivanics László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VI-88/2013-14. (02.20.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Eppel Márton labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő nemzetközi
barátságos, felkészülési mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VII-147/2013-14. (02.25.) számú határozat
Az FT az Új Lombard Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10. § (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amelynek befizetését
az MLSZ OTP Bank 11707024-20480703 számú számlájára az FSZ 51. §-ban meghatározottak
alapján átutalással kell teljesíteni, de a szövetség pénztárába is befizethető.
Amennyiben a sportszervezet a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB az
FSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el a sportszervezettel szemben.
VIII-26/2013-14. (02.27.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Farkas Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Liga Kupa
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VIII-27/2013-14. (02.27.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Nascimiento de Oliveira Fabio labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
72. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Liga Kupa
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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Jogi Bizottsági határozatok
JB 1/2014. (02.20.) számú határozata
Kérelmező által benyújtott törvényességi felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, a
kérelemmel támadott határozatokat hatályában fenntartja.
JB 2/2014. (02.20.) számú határozata
Kérelmező által benyújtott törvényességi felülvizsgálati kérelmének helyet ad, és a Fegyelmi
Szabályzat 71.§-a alapján hatályon kívül helyezi az MLSZ Fegyelmi Bizottságának II-68/2013-14.
számú határozatát és a Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasítja.
Budapest, 2014. február 28.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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