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Versenybizottsági határozatok
107/2014 (04.11.) számú határozat
A 2014. április 20-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Veresegyház VSK – Cigánd SE NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. április 19. ( szombat ) 17.00 óra
108/2014 (04.11.) számú határozat
A Szekszárdi UFC sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2014. március 21-én
lejátszott Dunaújvárosi PASE – Szekszárdi UFC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (3:1) törli és a
mérkőzés újrajátszást rendeli el. Az óvási díjat visszautalja.
A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. június 4. ( szerda ) 14.00 óra
109/2014 (04.15.) számú határozat
A 2014. március 1-én elmaradt DVTK SE – PMFC-Sport Kft. I. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés elmaradásért a PMFC-Sport Kft. sportszervezete
a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az
elmaradásban vétlen DVTK SE sportszervezete javára igazolja.
110/2014 (04.15.) számú határozat
A 2014. március 1-én elmaradt DVTK SE – PMFC-Sport Kft. I. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés elmaradásért a PMFC-Sport Kft. sportszervezete
a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az
elmaradásban vétlen DVTK SE sportszervezete javára igazolja.
111/2014 (04.16.) számú határozat
Nem járul hozzá, hogy a 2014. április 25-én ( péntek ) 19.00 órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. –
Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítsák.
112/2014 (04.16.) számú határozat
A 2014. május 3-án ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. – ZTE FC Zrt. Ness Hungary NB
II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 2. ( péntek ) 18.00 óra
113/2014 (04.16.) számú határozat
A 2014. május 24-én ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. – F.C. Ajka
Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 23. ( péntek ) 18.00 óra
114/2014 (04.16.) számú határozat
A 2014. április 25-én ( péntek ) 16.00 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. – Fehérvár FC Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. április 25. ( péntek ) 15.00 óra
115/2014 (04.16.) számú határozat
A 2014. április 26-án ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt Csákvári TK – 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 25. ( péntek ) 19.00 óra
116/2014 (04.16.) számú határozat
A 2014. május 18-án ( vasárnap ) 18.00 órára kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. – Diósdi TC 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:
Szombathelyi Illés Akadémia Műfüves pálya ( 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. )
2014. május 18. ( vasárnap ) 12.30 óra
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117/2014 (04.16.) számú határozat
A 2014. április 5-én elmaradt Kecskeméti LC KTE SI – Tápiószecső FC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Tápiószecső FC sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Kecskeméti LC KTE SI sportszervezete javára
igazolja.
118/2014 (04.16.) számú határozat
A 2014. április 11-én elmaradt REAC Sportiskola SE – NKSE-Jászberény FC II. osztályú Férfi Ifjúsági
U-21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért a NKSE-Jászberény FC sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen REAC Sportiskola SE
sportszervezete javára igazolja.
119/2014 (04.16.) számú határozat
A 2014. április 13-án félbeszakadt FC Dabas SE – Maglódi TC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályán elért
eredményét (0:1) törli és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel a Maglódi TC sportszervezete javára igazolja.
120/2014 (04.16.) számú határozat
A 2014. április 13-án félbeszakadt Jászdózsa SE – Pásztói ULC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (5:0) Pásztói ULC javára igazolja.
121/2014 (04.16.) számú határozat
A 2014. április 20-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. – Tököl VSK NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. április 20. ( vasárnap ) 14.00 óra
F-432/2013-2014 (04.10.) számú határozat
A Versenybizottság az MVFC Berettyóújfalu Egyesület és az ELTE SE női futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. április 24-re kiírt MVFC Berettyóújfalu
Egyesület – ELTE SE női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. április 26. (szombat), 14:00 óra
F-433/2013-2014 (04.10.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 Keleti csoport 10. fordulójának időpontjai a következőek:
Fiú futsal U19 Keleti csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

10

2014.04.18 péntek 09:00 ENERGIA SC GYÖNGYÖS COVRITAS KFT.

10

2014.04.18 péntek 10:00 DEBRECENI EAC

10

2014.04.18 péntek 10:50 ENERGIA SC GYÖNGYÖS MVFC BERETTYÓÚJFALU

10

2014.04.18 péntek 11:40 DEBRECENI EAC

10

2014.04.18 péntek 12:30 ENERGIA SC GYÖNGYÖS DEBRECENI EAC

10

2014.04.18 péntek 13:20 COVRITAS KFT.

6

2014.04.18 péntek 14:10 ENERGIA SC GYÖNGYÖS DEBRECENI EAC

6

2014.04.18 péntek 15:00 MVFC BERETTYÓÚJFALU ENERGIA SC GYÖNGYÖS

MVFC BERETTYÓÚJFALU
COVRITAS KFT.
MVFC BERETTYÓÚJFALU

F-434/2013-2014 (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a BME Futsal Club Pro és a Szombathelyi Egyetemi SE női futsal NB I
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. április 12-én 13:45 órára kiírt Szombathelyi
Egyetemi SE – BME Futsal Club Pro női futsal NB I rájátszás Alsó-ág bajnoki mérkőzés új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. május 25. (vasárnap), 10:00 óra
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F-435/2013-2014 (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a BME Futsal Club Pro és a Szombathelyi Egyetemi SE női futsal NB I
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. május 24-re órára kiírt BME Futsal Club Pro –
Szombathelyi Egyetemi SE női futsal NB I rájátszás Alsó-ág bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. május 17. (szombat), 12:30 óra
F-436/2013-2014 (04.14.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. április 12-re kiírt Cső-Montage BFC – Rákosmenti KSK, a Rákosmenti
KSK - 1988 Déli FC és az Euro Global Financing Kft. – Rákosmenti KSK fiú futsal U19 Közép 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, 1988 Déli FC és Euro Global Financing Kft. sportszervezetek csapatának javára
igazolja.
F-437/2013-2014 (04.15.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. április 14-re kiírt Energia SC Gyöngyös – Asterix SC férfi futsal NB II
rájátszás „C” csoport bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja az Asterix SC sportszervezet
versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Energia SC Gyöngyös sportszervezet csapatának javára igazolja.
F-438/2013-2014 (04.15.) számú határozat
A a 2014. április 12-re kiírt Miskolci Vénusz NFSE – FTC Zrt. leány futsal U13 bajnoki mérkőzés
elmaradásában megállapítja az FTC Zrt. sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Miskolci Vénusz NFSE sportszervezet
csapatának javára igazolja.
F-439/2013-2014 (04.15.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U17 10. fordulójának időpontjai a következőek:

forduló
10
10
10
10
10
10

dátum
2014.04.18
2014.04.18
2014.04.18
2014.04.18
2014.04.18
2014.04.18

nap
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek

idő
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Leány futsal U17
hazai
SZILÁDY RFC
GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYSC
TOLNA-MÖZS FSE
FTC ZRT.
TOLNA-MÖZS FSE
SZILÁDY RFC

vendég
TOLNA-MÖZS FSE
FTC ZRT.
GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYSC
SZILÁDY RFC
FTC ZRT.
GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYSC

F-440/2013-2014 (04.16.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „C” csoport 7. fordulójának időpontjai a következőek:

forduló
7
7
7

Férfi futsal NB II Rájátszás `C` csoport
dátum
nap idő
hazai
vendég
2014.05.05
hétfő 20:20 ASTERIX SC
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZKE
2014.05.05
hétfő 20:30 TOLNA-MÖZS FSE GÖCSEJ SPORT KLUB
2014.05.05
hétfő 21:00 GÖDI SE
ENERGIA SC GYÖNGYÖS

F-441/2013-2014 (04.16.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág 6. fordulójának időpontjai a következőek:

Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág
forduló
dátum
nap
idő
hazai
vendég
6
2014.04.25 péntek 19:30 MVFC SPORTSZERVEZŐ KFT. FCV SPORTSZERVEZŐ KFT.
5

F-442/2013-2014 (04.16.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „E” csoport 6-7. fordulójának időpontjai a következőek:

forduló
6
6
6
7
7
7

dátum
2014.04.25
2014.04.25
2014.04.28
2014.05.02
2014.05.05
2014.05.05

Férfi futsal NB II Rájátszás `E` csoport
nap
idő
hazai
péntek 20:30 MAGYAR MÁLTAI SZ. SE
péntek 21:00 DREAM TEAM SE
hétfő 20:30 KELEN SC
péntek 20:30 NAGYMAROS FC
hétfő 20:00 SZTE EHÖK SE
hétfő 21:00 TÖRÖKBÁLINTI FS

vendég
NAGYMAROS FC
TÖRÖKBÁLINTI FS
SZTE EHÖK SE
DREAM TEAM SE
MAGYAR MÁLTAI SZ. SE
KELEN SC

N-119/2013-2014 (04.09.) számú határozat
A Versenybizottság a Teskánd KSE sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. április 27.-re
kiírt Teskánd KSE – SFAC Sopron leány U-15 Nyugati csoport labdarúgó mérkőzés új időpontban
történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. április 26. (szombat) 12:00 óra
N-120/2013-2014 (04.09.) számú határozat
A Versenybizottság az MTK Hungária FC sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. április
16. 17:30-ra kiírt MTK Hungária FC – FTC Zrt. Jet-Sol Liga női NBI Felsőház labdarúgó mérkőzés új
időpontban és helyszínen történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. április 16. (szerda) 17:00 óra
A mérkőzés helyszíne: Lantos Mihály Sporttelep, Csömöri út
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Fegyelmi Bizottsági határozatok

I-171/2013-14. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 5-én lejátszott Honvéd – Diósgyőr NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ)
7.§ B) pontja és az FSZ 86. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 5-én lejátszott Honvéd – Diósgyőr NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította az FSZ 7.
§ B) és az FSZ 1. § (2) bekezdésében foglalt, az FSZ 86. § (1) bekezdés szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft
azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-172/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szekeres Adrián 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-173/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mbemba Pierre Emanuel 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-174/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vilaca De Oliveira Filipe 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-175/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 11-én lejátszott Pécs - Újpest NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont PMFC Sport Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7.§ (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft
azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 11-én lejátszott Pécs - Újpest NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft.
sportszervezet megvalósította
az FSZ 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft azaz Százezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
I-176/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Diósgyőr FC 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 ID39/2013-14. számú fegyelmi eljárásban szereplő bruttó 5.411.318,-Ft azaz Ötmillió7

négyszáztizenegyezer-háromszáztizennyolc forint összegű tartozását Tisza Tibor
(azonosító száma: 115964) labdarúgó javára nem fizeti meg.
I-177/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 12-én lejátszott Fehérvár – Lombard NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. sportszervezet megvalósította
az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 101. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/aa. pontja alapján a sportszervezetet 300.000,- Ft
azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-177-1/2013-14. (04.17.) számú határozat
Az FT az I-177/2013-14. szám alatt meghozott és kiadmányozott határozatát saját
hatáskörben eljárva az alábbiak szerint kijavítja:
- A határozat bevezető részének 4. sorába „…2014. április 15-én”,
- A határozat indokolás része után dátumként „Budapest, 2014. április 15.”
megjelölés kerül.
Jelen kijavító határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
I-178/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tamás Márk 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-93/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dajuc Jusuf 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-94/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Graszl Károly 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-95/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tisza Kálmán 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-96/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Batista Dos Santos Marcus Vinicius 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.
II-97/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Varga Gábor 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.
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II-98/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Forgács András 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.
II-99/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 12-én lejátszott ZTE - Cevasport NB II-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont ZTE FC Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket, ezért az
FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és a 14. § (2) bekezdés alapján a sportszervezetet, mint
visszaesőt 100.000,- Ft azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
III-288/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kollár Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket 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.
III-289/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Márton István sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.
§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az
öltözőtől 1 (egy) soron következő NB III. férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre
eltiltja.
III-290/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Róbert 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.
III-291/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tamási Gábor 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-292/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Domanyik 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-293/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tiba Zoltán 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.
III-294/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Somogyi Richárd 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.
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III-295/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 12-én lejátszott Dorog - Csepel NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Dorogi FC sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket, ezért az
FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
IV-23/1/2013-14. (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.
IV-24/1/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Marsi Krisztina 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 felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-25/1/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Grőszer József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.
§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az
öltözőtől 2 (kettő) soron következő NB I. női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre
eltiltja.
V- 247/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Benkó 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
férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
V- 248/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szentgyörgyi Róbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő
férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
V- 249/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Gallai Attila 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- 250/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Balogh István 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- 251/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Karacs Dániel 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 mérkőzésre eltiltja.
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V- 252/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Gál István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
V- 253/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Balaskó Iván labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
V- 254/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bartal Balázs 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 férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
V- 255/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kereki Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a sportszakembert a
kispadtól és az öltözőtől 5 (öt) soron következő férfi futsal NB II-es bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
V- 256/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy David Madrid Sanchez sportszakember a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a sportszakembert a
kispadtól és az öltözőtől 1 (egy) soron következő férfi futsal NB I-es bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
VII-184/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT a Puskás FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
48.000,- Ft, azaz Negyvennyolcezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-185/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT a Kecskeméti TE Labdarúgó 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-186/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT a Mezőkövesd 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-187/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT a Nyíregyháza Spartacus FC 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.
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VII-188/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT a Nyírbátori FC
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-189/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT a REAC Sport Kft. 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.
VII-190/2013-14. (04.15.) 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
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-191/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT az Első Mosonmagyaróvári TE 1904 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.
VII-192/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT a BSC 1924 Futball 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-193/2013-14. (04.15.) számú határozat
Az FT a BKV 2013 Futball 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.

Budapest, 2014. április 22.

Dr. Vági Márton
főtitkár
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