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Versenybizottsági határozatok
092/2014. (04.02.) számú határozat
A 2014. április 19-én ( szombat ) 19.30 órára kisorsolt Szolnoki MÁV 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. április 19. ( szombat ) 18.00 óra
093/2014. (04.02.) számú határozat
A 2014. április 6-án ( vasárnap ) 16.30 órára kisorsolt Szombathelyi Haladás 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. április 5. ( szombat ) 13.00 óra
094/2014. (04.02.) számú határozat
A 2014. április 12-én ( szombat ) 16.30 órára kisorsolt Csákvári TK – Andráshida LSC NB III. osztályú
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. április 12. ( szombat ) 19.00 óra
095/2014. (03.27.) számú határozat
A Monori SE sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2014. március 22-én lejátszott
Bölcskei SE – Monori SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport
pályán elért eredményét (2:2) törli és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla
) gólkülönbséggel a Monori SE sportszervezete javára igazolja illetve egy mérkőzésre vonatkozóan
további 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a Bölcskei SE
csapatának évi összeredményéből. Az óvási díjat visszautalja.
F-411/2013-2014 (03.31.) számú határozat
A Versenybiztos a 2013-2014. évi férfi futsal NB II bajnokság versenyéből kizárja a Külker SC
sportszervezet csapatát. Mivel a kizárt csapat a bajnoki mérkőzéseinek 50%-át lejátszotta, így az
ellenfeleknél meghagyja az elért eredményt és a bajnokság hátralévő mérkőzésein a kizárt csapat
ellenfelei a mérkőzések 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel kapják meg. A kizárt csapatot bajnoki osztály
utolsó előtti helyére helyezi.
F-412/2013-2014 (03.31.) számú határozat
A Versenybiztos a 2014.03.30-án 15:00 órára kiírt Nagykáta SE – MVFC Berettyóújfalu Egyesület 2-0
arányú hazai vezetésnél félbeszakadt fiú futsal U17 Keleti csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel a vétlen Nagykáta SE javára igazolja.
F-413/2013-2014 (03.31.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. március 30-ra kiírt Gyula és Környéke GYSC – FTC Zrt., FTC Zrt. – Astra
HFC Kft., és az FTC Zrt. – Szilády RFC leány futsal U17 bajnoki mini-torna mérkőzések
elmaradásában megállapítja az FTC Zrt. sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Gyula és Környéke GYSC, Astra
HFC Kft. és Szilády RFC sportszervezetek csapatainak javára igazolja.
A Versenybizottság megállapította, hogy az FTC Zrt. leány U17 korosztályú futsal csapata második
alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
F-414/2013-2014 (03.31.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág 4-5. fordulóinak időpontjai a következőek:

forduló
4
4
5
5

dátum
2014.04.04
2014.04.07
2014.04.14
2014.04.14

nap
péntek
hétfő
hétfő
hétfő

Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág
idő
hazai
19:30 MVFC SPORTSZERVEZŐ KFT.
18:15 ETO FUTSAL CLUB
18:30 FCV SPORTSZERVEZŐ KFT.
18:30 ARAMIS SE
3

vendég
FCV SPORTSZERVEZŐ KFT.
ARAMIS SE
MVFC SPORTSZERVEZŐ KFT.
ETO FUTSAL CLUB

F-415/2013-2014 (03.31.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. március 30-ra kiírt Rákosmenti KSK – Cső-Montage BFC, a Piliscsabai
CSLE – Rákosmenti KSK és a Váci Futsal SE – Rákosmenti KSK fiú futsal U17 Északi csoport bajnoki
mini-torna mérkőzések elmaradásában megállapítja a Rákosmenti KSK sportszervezet
versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Cső-Montage BFC, Piliscsabai CSLE és Váci Futsal SE sportszervezetek csapatainak javára igazolja.
A Versenybizottság megállapította, hogy a Rákosmenti KSK fiú U17 korosztályú futsal csapata első
alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
F-416/2013-2014 (03.31.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. március 29-én 15:00 órára kiírt Skorpió SE – Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. SE női futsal NB II bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. SK sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzéseken
szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Skorpió SE sportszervezet csapatának javára
igazolja.
A Versenybizottság megállapította, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. SE női futsal NB II-es
csapata második alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
F-417/2013-2014 (03.31.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi felnőtt futsal NB II bajnokság Rájátszás „F” csoportjának lebonyolítása a
következő:
Az alapszakasz 22 fordulójának befejezését követően a Rájátszás „F” csoportjába jutott
sportszervezetek csapatai (3 csapat), körmérkőzéses formában 2 alkalommal oda-visszavágó
formában 12 fordulót játszanak.
A csapatok a rájátszásba nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és
góljaikat.
F-418/2013-2014 (03.31.) számú határozat
A Versenybizottság a Hajdúböszörményi TE és az MVFC Berettyóújfalu Egyesület női futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. április 12-re kiírt Hajdúböszörményi TE –
MVFC Berettyóújfalu Egyesület női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. április 30. (szerda), 18:00 óra
F-419/2013-2014 (03.31.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „A” csoport 4-6. fordulóinak időpontjai a következőek:
Férfi futsal NB II Rájátszás `A` csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

4

2014.04.04 péntek 20:30 1988 DÉLI FC

DFDSE

4

2014.04.07

hétfő

20:00 VÁCI FUTSAL SE

FTC FUTSAL KFT.

4

2014.04.07

hétfő

20:30 MAFC

MÉHKERÉKI SE

5

2014.04.11 péntek 19:30 FTC FUTSAL KFT. MAFC

5

2014.04.14

hétfő

18:30 DFDSE

VÁCI FUTSAL SE

5

2014.04.14

hétfő

20:00 MÉHKERÉKI SE

1988 DÉLI FC

6

2014.04.25 péntek 20:30 1988 DÉLI FC

VÁCI FUTSAL SE

6

2014.04.28

hétfő

18:30 DFDSE

MAFC

6

2014.04.28

hétfő

20:00 MÉHKERÉKI SE

FTC FUTSAL KFT.

F-420/2013-2014 (04.01.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „F” csoport 7-12. fordulóinak időpontjai a következőek:

4

Férfi futsal NB II Rájátszás `F` csoport
forduló

dátum

nap

7

2014.05.05

hétfő

KORMÁNYŐR SE NAGYTÉTÉNYI SE

8

2014.05.09 v. 12
2014.05.16 v. 19

p v. h
p v. h

NAGYTÉTÉNYI SE PCSLE

9
10

2014.05.23 v. 26

p v. h

NAGYTÉTÉNYI SE KORMÁNYŐR SE

11
12

idő hazai

vendég

KORMÁNYŐR SE PCSLE

2014.05.30 v. 06.02 p v. h
2014.06.06 v. 09 p v. h

PCSLE

NAGYTÉTÉNYI SE

PCSLE

KORMÁNYŐR SE

F-421/2013-2014 (04.01.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 Közép csoport 10. fordulójának időpontjai a következőek:

Fiú futsal U19 Közép csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

10

2014.04.12 szombat 10:00 1988 DÉLI FC

10

2014.04.12 szombat 11:00 EURO GLOBAL FINANCING KFT. CSŐ-MONTAGE BFC

EURO GLOBAL FINANCING KFT.

10

2014.04.12 szombat 12:00 1988 DÉLI FC

CSŐ-MONTAGE BFC

N-107/2013-2014 (03.24.) számú határozat

ford.

dátum

JET-SOL Liga női NBI Felsőház 2013/2014
nap
hazai

vendég

1

2014.03.29

szombat

MTK HUNGÁRIA FC

VIKTÓRIA FC

1

2014.04.23

szerda

FTC ZRT.

ASTRA HFC KFT.

2

2014.04.13 vasárnap

VIKTÓRIA FC

ASTRA HFC KFT.

2

2014.04.16

MTK HUNGÁRIA FC

FTC ZRT.

3

2014.04.27 vasárnap

FTC ZRT.

VIKTÓRIA FC

3

2014.04.27 vasárnap

ASTRA HFC KFT.

MTK HUNGÁRIA FC

4

2014.05.04 vasárnap

VIKTÓRIA FC

MTK HUNGÁRIA FC

4

2014.05.04 vasárnap

ASTRA HFC KFT.

FTC ZRT.

5

2014.05.11 vasárnap

ASTRA HFC KFT.

VIKTÓRIA FC

5

2014.05.11 vasárnap

FTC ZRT.

MTK HUNGÁRIA FC

6

2014.05.17 szombat

MTK HUNGÁRIA FC

ASTRA HFC KFT.

6

2014.05.18 vasárnap

VIKTÓRIA FC

FTC ZRT.

szerda

N-108/2013-2014 (03.24.) számú határozat

ford.

dátum

JET-SOL Liga női NBI Alsóház 2013/2014
nap
hazai

vendég

1

2014.03.29

szombat

SZEGEDI AK

1. FC. FEMINA 93. SE

1

2014.03.29

szombat

BUDAPEST HONVÉD

UTE PROFISPORT KFT.

2

2014.04.13

vasárnap

1. FC. FEMINA 93. SE

BUDAPEST HONVÉD

2

2014.04.13

vasárnap

UTE PROFISPORT KFT.

SZEGEDI AK

3

2014.04.26

szombat

SZEGEDI AK

BUDAPEST HONVÉD

3

2014.04.27

vasárnap

1. FC. FEMINA 93. SE

UTE PROFISPORT KFT.

4

2014.05.04

vasárnap

UTE PROFISPORT KFT.

BUDAPEST HONVÉD

4

2014.05.04

vasárnap

1. FC. FEMINA 93. SE

SZEGEDI AK

5

5

2014.05.10

szombat

BUDAPEST HONVÉD

1. FC. FEMINA 93. SE

5

2014.05.11

vasárnap

SZEGEDI AK

UTE PROFISPORT KFT.

6

2014.05.18

vasárnap

6

2014.05.18

vasárnap

UTE PROFISPORT KFT.
BUDAPEST HONVÉD

1. FC. FEMINA 93. SE
SZEGEDI AK

N-109/2013-2014 (03.27.) számú határozat
A Versenybizottság a Hegyvidék SE Kft sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. március
29.-re (szombat) kiírt Hegyvidék SE Kft (Budapest Honvéd) – UTE Profisport Kft JET–SOL Liga
női NB I Alsóház labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. március 30. (vasárnap), 17:30 óra
N-110/2013-2014 (03.28.) számú határozat
A Versenybizottság a Pápai ELC leány U-15 sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014.
április 12. 10:00-ra kiírt Pápai ELC – Dorogi Diófa SE leány U-15 Közép csoport labdarúgó
mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. április 17. (csütörtök) 13:00 óra
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Fegyelmi Bizottsági határozatok

I-161/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Alcibiade Raffaele 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.
I-162/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csertői Aurél 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.
I-163/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. sportszervezet ellen ID-37/2013-14. szám alatt
elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti.
II- 87/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Birtalan Botond labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §- ában és a
76. (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II- 88/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Miskolczi László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II- 89/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Jakovljevic Ivan 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, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II- 90/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fazekas Norbert 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- 91/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Máté 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.
III-263/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szűcs Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-264/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kiskapusi Balázs 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.
7

III-265/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vincze Richárd sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert az öltözőtől és a kispadtól 1
(egy) soron következő NB III-as férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
III-266/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vasas Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-267/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Papp Ferenc sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert az öltözőtől és a kispadtól 2
(kettő) soron következő NB III-as férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
III-268/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Buzás 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.
III-269/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Welo Lupeta Joaquim Manuel 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-270/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Wágner András Gusztáv 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-271/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-272/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Milán 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-274/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Havasi Márton labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. §-ában
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-275/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Hinics Róbert sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban
részesíti.
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III-276/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bieder Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. §-ában
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-277/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Angyal Szilárd 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-278/2013-14. (04.01) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Hamar Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-22/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Farkas Mónika labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-23/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Hegyvidék SE Sportszervező és Szolgáltató Kft. sportszervezet
elkövette a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. § szerinti fegyelmi vétséget, ezért a sportszervezetet az
FSZ. 86. § b) pontja alapján 100.000,- Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
V- 236/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Soós Ferenc sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés f) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a sportszakembert írásbeli
megrovásban részesíti.
V- 237/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fábián Rebeka 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 női
futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 238/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Takó Csaba sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a sportszakembert írásbeli
megrovásban részesíti.
V- 239/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fülep Olivér 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- 240/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Arany János labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában és a 82.
§ (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
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V- 241/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szalai Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
V- 242/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Unger Miklós 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 férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
VII-169/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT a Mezőkövesdi Zsóry FC 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-170/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§
(4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-171/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT a Győri ETO FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
42.000,- Ft, azaz Negyvenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-172/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT az SZTK Futball Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-173/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT a VFC P2 Sport Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tízezenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-174/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT a Paksi FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-175/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT a Csepel 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-176/2013-14. (04.01.) számú határozat
Az FT az FC Tiszaújváros sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
14.000,- Ft, azaz Tizennégyezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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Fellebbviteli Bizottsági határozatok
9/2014.(04.03.) számú határozat
Az FVB az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) 2014. március 25. napján tárgyalás megtartása után
meghozott I-151-1/2013-14. számú határozatát - amely az FEB tárgyalás mellőzésével 2014. március
18. napján hozott I-151/2013-14. számú határozatát hatályában változatlanul fenntartotta - a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 68. § (1) bekezdés b) és a (3) bekezdése alapján, az FSZ 13. §
alkalmazásával
megváltoztatja,
akként, hogy a 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást 2 (kettő)
soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásra mérsékli.
Jelen határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
Az eredményes fellebbezésre tekintettel az FVB a befizetett fellebbezési díj visszautalását rendeli el.
10/2014.(04.03.) számú határozat
Az FVB az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) 2014. április 1. napján tárgyalás megtartása után
meghozott I-158-1/2013-14. számú határozatát - amely az FEB tárgyalás mellőzésével 2014. március
25. napján hozott I-158/2013-14. számú határozatát hatályában változatlanul fenntartotta - az FSZ
68. § (1) bekezdés a) és a (2) bekezdése alapján
helybenhagyja.
Jelen határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A befizetett fellebbezési díjat az FVB visszatartja.
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KÖZLEMÉNY
UEFA 2014. március 27. Astana-i Kongresszusán az 54 tagállam egységes határozatot hozott a játék
tisztaságának megőrzése érdekében, amely minden tagszervezetre kötelező érvényű
Határozat: Az európai labdarúgó közösség összefog a tisztességes játékért
1. Az UEFA Alapszabálya alapján az UEFA fő célkitűzése a sportversenyek
szabályszerűségének és helyes működésének biztosítása, a labdarúgás bármilyen
természetű visszaélésektől való megvédése.
2. Hasonlóképpen, az UEFA 11 fő értéke is hangsúlyozza a tisztességes játék védelmének
kiemelt fontosságát.
3. A labdarúgás integritását, a tisztességes játékot leginkább a fogadási vagy bármely egyéb
okból elkövetett mérkőzés-befolyásolás veszélyezteti. Minden ilyen korrupt gyakorlat a
labdarúgás lelkét sérti, és ezt egyszer s mindenkorra száműzni kell a sportból.
4. Az UEFA tagszövetségei egységesen lépnek fel a mérkőzés-befolyásolás ellen, konkrét és
hatékony politikát folytatnak annak kiirtása érdekében. Az UEFA tagszövetségei vállalják,
hogy minimum az alább felsorolt intézkedéseket elfogadják és a lehetőségekhez képest a
leghamarabb alkalmazzák.
5.

A saját szabályzataik és gyakorlataik valamint nemzeti törvényeik alkalmazhatósága alapján
a szövetségek:
a) fegyelmi vétségnek tekintik egy labdarúgó mérkőzés vagy verseny menetének vagy
eredményének sportszerűtlen, etikátlan vagy korrupt módon történő befolyásolását, vagy
annak kísérletét;
b) fegyelmi vétségnek tekintik azt, ha tisztségviselők, játékvezetők, játékosok, edzők olyan
mérkőzésekre, versenyekre tesznek fogadást, amelyekben maguk is érintettek;
c) gondoskodnak olyan biztonságos információszerzési rendszer létrehozásáról, amely
lehetővé teszi a mérkőzés-befolyásolás eseteinek vagy az ilyen irányú kísérleteknek a
jelentését, ha szükséges, akár névtelenül is;
d) kötelezik az érintetteket (tisztségviselőket, játékvezetőket, játékosokat, edzőket, stb.),
hogy azonnal értesítsék - ahol rendelkezésre áll, a fentebb említett rendszeren keresztül - a
versenyszervezőt, a szövetség illetékes személyeit, ha bármi módon azzal keresik meg őket,
hogy labdarúgó mérkőzés menetét vagy eredményét sportszerűtlen, etikátlan vagy korrupt
módon befolyásolják, vagy ha tudomást szereznek arról, hogy ilyen tevékenységekben
mások érintettek;
e) átfogó oktatási programokat alakítanak ki és folytatnak, különösen a fiatal játékosok
számára, hogy jobban tudatosítsák bennük a mérkőzés-befolyásolás veszélyeit, illetve azért,
hogy a labdarúgás valamennyi szereplője ismerje és tiszteletben tartsa a vonatkozó
szabályokat;
f) gondoskodnak arról, hogy az egyéneken kívül a klubokat is felelősségre vonják és
szankcionálják azokban az esetekben, amikor a klub nevében eljárni illetékes személyek
keverednek mérkőzés-befolyásolásba, annak kísérletébe vagy a mérkőzés-befolyásolással
kapcsolatos bármely más korrupciós tevékenységbe;
g) biztosítják, hogy mérkőzés-befolyásolás vagy annak kísérlete, illetve az azokhoz
kapcsolódó korrupció bármilyen formája soha ne évülhessen el.

6. Az UEFA valamennyi tagszövetsége tisztában van azzal, a mérkőzés-befolyásolás elleni
küzdelem megnyerésében mennyire fontos az együttműködés és a közös munka, az
információk, a tapasztalatok, az ismeretek cseréje az állami szervekkel, így a rendőrséggel és
az államügyészekkel.
7. Az UEFA valamennyi tagszövetsége hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy a ”sportcsalást”
speciális büntetőjogi tényállásnak tekintsék a nemzeti jogrendszerek.
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8. A sportversenyek igényeire és a sport specifikusságára való tekintettel, összhangban a
nemzeti jogalkotással, az UEFA tagszövetségei vállalják, hogy mérkőzés-befolyásolás vagy
ennek kísérlete esetén haladéktalanul eljárást indítanak, még az állami büntetőeljárás
végeredményének megszületése előtt. Vállalják továbbá, hogy ilyen esetekben nem zárhatók
le a sportfegyelmi eljárások pusztán azért, mert az érintett személy(ek) már nem tartozik
(tartoznak) az adott nemzeti szövetség illetékessége alá.
9. A Sport Választott Bíróság, Lausanne (CAS) vonatkozó hatáskörének megfelelően,
összhangban a nemzeti jogalkotással, az UEFA tagszövetségei úgy tekintik, hogy mérkőzésbefolyásolás vagy ennek kísérlete esetében elegendő, ha a tényeket a sportfegyelmi
döntéshozó testületek ”nem minden kétséget kizáró” módon állapítják meg. Az ilyen
bizonyíték szintje több mint a valószínűség, de kevesebb, mint a büntetőjogban meghatározott
ésszerű kétséget kizáró bizonyíték szintje. Erre különösen azért van szükség, mert a
sporttestületek nem rendelkeznek olyan nyomozati vagy bizonyítékszerzési jogosultsággal,
mint az állami bűnüldözési szervek.
10. Az UEFA tagszövetségei újból megerősítik, hogy a mérkőzés-befolyásolást vagy ennek
kísérletét, illetve a mérkőzés-befolyásolással kapcsolatos korrupció egyéb formáit erős és
elrettentő sportszankciókkal kell sújtani, mint a tisztségviselők, játékosok, edzők és
játékvezetők örökös eltiltása, klubok esetében pontlevonás, alacsonyabb osztályba sorolás, a
versenyből történő kizárás.
11. A labdarúgást irányítani kell a pályán és a pályán kívül egyaránt. Az európai labdarúgó
közösség egyesült erővel küzd a mérkőzés-befolyásolás és a korrupció minden formája ellen.
Vessünk véget minden olyan magatartásnak, amely veszélyeztetheti a labdarúgás
integritását! Cselekedjünk most!

Budapest, 2014. április 04.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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