Magyar Labdarúgó Szövetség

10/2014 (03.13.) számú
Hivatalos Értesítő

2014.03.13.

Tartalom

Versenybizottsági határozatok

3. oldal

Fegyelmi Bizottsági határozatok

5. oldal

2

Versenybizottsági határozatok

067/2014. (03.05.) számú határozat
A 2014. február 25-én lejátszott Vasas Futball Club Kft. – Puskás FC Kft. Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó Liga Kupa mérkőzés pályán elért eredményét (2:0) törli és egyben a mérkőzést 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel a Puskás FC Kft. sportszervezete javára igazolja.
068/2014. (03.08.) számú határozat
A 2013-2014. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 23.
forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki:
23. Ford

Dátum
04.05.

TV
SPORT1
MTVA
MTVA

SPORT1
SPORT1
SPORT1
MTVA

Hazai
PUSKÁS AKADÉMIA
FC
ÚJPEST FC
BUDAPEST HONVÉD

Vendég
SZOMBATHELYI
HALADÁS
FERENCVÁROSI TC
DVTK

LOMBARD PÁPA PMFC-MATIAS
TERMÁL FC
MVM-PAKS MTK BUDAPEST
KECSKEMÉTI TE- VIDEOTON FC
PHOENIX MECANO
DVSC-TEVA GYŐRI ETO FC
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
FC

Kezdési időpont
04.04. péntek 17.00
04.04. péntek 19.00
04.05. szombat
14.00
04.05. szombat
16.00
04.05. szombat
16.00
04.05. szombat
18.00
04.05. szombat
20.00
04.07. hétfő 20.45

069/2014. (03.10.) számú határozat
A 2014. április 26-án ( szombat ) 20.00 órára kisorsolt PMFC-Sport Kft. – Honvéd FC Kft. OTP Bank
Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. április 27. ( vasárnap ) 18.30 óra
070/2014. (03.10.) számú határozat
A 2014. április 27-én ( vasárnap ) 18.30 órára kisorsolt Diósgyőr FC Kft. – Paksi FC Kft. OTP Bank
Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. április 26. ( szombat ) 20.00 óra
071/2014. (03.10.) számú határozat
A 2014. március 16-án ( vasárnap ) 15.00 órára kisorsolt Vasas Futball Club Kft. – Nyíregyháza
Spartacus FC Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. március 16. (
vasárnap ) 16.30 óra
A Vasas Futball Club Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása
miatt eljárási költségként 30.000,- Ft.+ÁFÁ-t befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
072/2014. (03.10.) számú határozat
A 2014. március 16-án ( vasárnap ) 15.00 órára kisorsolt Csákvári TK – Szombathelyi Haladás Kft. NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 7. ( szerda ) 17.30 óra
A Csákvári TK sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt eljárási
költségként 20.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
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073/2014. (03.11.) számú határozat
A 2013-2014. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa Negyeddöntő 1. mérkőzéseit a
következő kezdési időpontokkal tűzi ki:
Negyeddöntő
1. mérkőzés

TV

SPORT

Hazai
DVSC-TEVA
PMFC-MATIAS
DVTK
FERENCVÁROSI TC

Vendég
PUSKÁS AKADÉMIA FC
VIDEOTON FC
SZTK-ERIMA
LOMBARD PÁPA TERMÁL FC

Kezdési időpont
03.18. kedd 17.00
03.18. kedd 17.30
03.18. kedd 18.00
03.19. szerda 18.00

F-377/2013-2014 (03.06.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág 1-2. fordulóinak időpontjai a következőek:
Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág
forduló

idő

vendég

dátum

nap

hazai

1

2014.03.14

péntek

1

2014.03.17

hétfő

18:30 FCV SPORTSZERVEZŐ KFT. MAFC

2

2014.03.24

hétfő

18:30 ARAMIS SE

2

2014.03.27 csütörtök 20:00 MAFC

19:00 DUNAKESZI KINIZSI FK KFT. ARAMIS SE

DUNAKESZI KINIZSI FK KFT.
FCV SPORTSZERVEZŐ KFT.

F-378/2013-2014 (03.06.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 Nyugati csoport 9. fordulójának időpontjai a következőek:
Fiú futsal U19 Nyugati csoport
forduló
9
9
9
9
9
9

dátum

nap

2014.03.22 vasárnap
2014.03.22
vasárnap
2014.03.22
vasárnap
2014.03.22
vasárnap
2014.03.22
vasárnap
2014.03.22
vasárnap

idő

hazai

10:00 ARAMIS SE

vendég
SZILÁGYI DSE

10:50 HALADÁS VSE KELEN SC
11:40 SZILÁGYI DSE HALADÁS VSE
12:30 KELEN SC

ARAMIS SE

13:20 SZILÁGYI DSE KELEN SC
14:10 ARAMIS SE
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HALADÁS VSE

Fegyelmi Bizottsági határozatok

I-140/2013-14. (03.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 2-án lejátszott FTC – Győr NB I-es bajnoki mérkőzésen az
eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.
§ B) pontjában, az FSZ 7. § (4) bekezdés a) és e) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 200.000,- Ft azaz
Kettőszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-141/2013-14. (03.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 2-án lejátszott Diósgyőr - DVSC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 2-án lejátszott Diósgyőr - DVSC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította az FSZ
7. § (4) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-142/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kádár Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-143/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Jenner Julian labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-144/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Souza Dos Santos Paulo Vinicius labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (1) bekezdés i) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-145/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ngawa Pierre-Yves Raffaella Michel Lucien labdarúgó a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 75. §-ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-146/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az Új Lombard Sport Kft. sportszervezet elkövette a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 92. § szerinti fegyelmi vétséget, ezért a sportszervezetet az FSZ. 92. § b) pontja alapján az
igazolási és átigazolási jogból kizárja mindaddig, ameddig az ID-34/2013-14. számú fegyelmi
eljárásban szereplő bruttó 3.935.000,- Ft azaz Hárommillió-kilencszázharmincötezer forint
összegű tartozását Dlusztus András (azonosító száma: 155277) labdarúgó részére nem fizeti
meg.
A pénzügyi teljesítés megtörténtét felek kölcsönös nyilatkozata alapján kell a FEB előtt igazolni!
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I-147/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 8-án lejátszott MTK – FTC NB I-es bajnoki mérkőzésen az
eljárás alá vont MTK Budapest Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.
§ (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 10. § (4) bekezdés c) pontja
alapján a sportszervezetet kötelezi, hogy a soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén a
kötelezően elírt rendezői létszámot 15 (tizenöt) fővel felemelje.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 8-án lejátszott MTK – FTC NB I-es bajnoki mérkőzésen az
eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.
§ B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontjai, az FSZ 101. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi
vétségeket, ezért az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ab. pontja alapján a sportszervezetet 500.000,- Ft
azaz Ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
II- 74_1/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2014. március 4-én meghozott II-74/2013-14. számú határozatát
megváltoztatja.
Az FT Veizer Roland sportszakember ellen elrendelt fegyelmi eljárást az MLSZ Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti.
II- 75/2013-14. (03.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március1-én lejátszott Ajka - ZTE NB II-es bajnoki mérkőzésen az
eljárás alá vont FC Ajka Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4)
bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március 1-én lejátszott Ajka - ZTE NB II-es es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont ZTE FC Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4)
bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a
sportszervezetet 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
II- 76/2013-14. (03.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. február 28-án lejátszott Dunaújváros - Nyíregyháza NB II-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Dunaújváros PASE Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés e) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján kötelezi a sportszervezetet, hogy a soron
következő hazai NB II-es bajnoki mérkőzésén 1 (egy) szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási
költségeit viselje.
II- 77/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont ZTE FC Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
II- 78/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Jakovljevic Ivan labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II- 79/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Grúz Tamás 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II- 80/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vári Barnabás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-235/2013-14. (03.04) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. március1-én lejátszott Putnok - Kazincbarcika NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
III-236/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szűcs István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-237/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Molnár Tibor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-238/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kéri Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-239/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Győri Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában és az
FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-240/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ivancsics Alex labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-241/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fekete László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. §v (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-242/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Császár Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében és az FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-243/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Végh András labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-244/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kuckó Márk labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
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Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-245/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sarang Dániel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-246/2013-14. (03.11) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Truhanov Viktor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 217/2013-14. (03.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Kincsem Lovaspark SE sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
86. § (1) és a 98. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 98. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet a soron következő
hazai férfi futsal NB I-es bajnoki mérkőzésén szövetségi ellenőr fogadására és eljárási
költségei viselésére kötelezi.
VI-89/2013-14 (03.05.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Farkas István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
barátságos, felkészülési mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VII-154/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT az Új Lombard Sport 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.
VII-155/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT az FTC Labdarúgó Zrt.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-156/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT a Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-157/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT a Létavértes SC ’97 sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-158/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT az Orosháza FC FK Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
16.000,- Ft, azaz Tizenhatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-159/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT a Szekszárdi UFC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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VII-160/2013-14. (03.11.) számú határozat
Az FT a Nagyatádi FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VIII-30/2013-14. (03.05.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Bonifert Péter 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-31/2013-14. (03.05.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Had Marian 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.

Budapest, 2014. március 13.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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