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Elnökségi határozatok
87/2014. (05.07) számú határozat
Az Elnökség elfogadta az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat, egyben felkérte az
Szövetség Elnökét, hogy ezen módosító javaslatokat terjessze az éves rendes Küldöttközgyűlés elé.
88/2014. (05.07) számú határozat
1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadta a MOL Nyrt.- vel, mint a 2014. évi Női
Magyar Kupa Döntő névadó szponzorával kötendő szponzori szerződés keretfeltételeit, valamint
a szerződéses összeget. Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a szponzori szerződés
szövegét véglegesítse, és azt aláírja.
2.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Női Magyar Kupa Versenykiírásában szereplő
pénzdíjon felül a vagyoni értékű (névszponzori) jog értékesítéséből származó bevétel felosztásról
az alábbiak szerint döntött:
Női Magyar Kupa Döntő díjazására:
I. helyezett csapat
II. helyezett csapat
III. helyezett csapat
IV. helyezett csapat

1,500.000.-Ft
800.000.-Ft
500.000.-Ft
500.000.-Ft
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Versenybizottsági határozatok
227/2014 (05.13.) számú határozat
A 2014. április 19-én félbeszakadt Hódmezővásárhelyi FC ”B” – Gyulai Termál FC II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 13. ( kedd ) 11.00 óra
228/2014 (05.14.) számú határozat
A 2014. május 4-én elmaradt Csep-Gól FC – Csepel FC SE II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 28. ( szerda ) 16.00 óra
229/2014 (05.14.) számú határozat
A 2014. május 4-én elmaradt Csep-Gól FC – Csepel FC SE II. osztályú Fiú Serdülő U-14 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 28. ( szerda ) 18.00 óra
230/2014 (05.14.) számú határozat
A 2014. április 26-án elmaradt Veszprémi Foci Centrum USE – Tapolcai IAC VSE II. osztályú Fiú
Serdülő U-15 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 26. ( hétfő ) 15.00 óra
231/2014 (05.15.) számú határozat
A 2014. május 24-én ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt ZTE FC Zrt. – Várda Labdarúgó Kft. Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 24. ( szombat ) 16.30 óra
232/2014 (05.15.) számú határozat
A 2014. május 24-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Csákvári TK – Tököl VSK NB III. osztályú Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 23. ( péntek ) 19.30 óra
233/2014 (05.15.) számú határozat
A 2014. május 24-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Szekszárdi UFC – Gyulai Termál FC NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 24. ( szombat ) 17.00 óra
234/2014 (05.15.) számú határozat
Az Újpesti TE sportszervezet 2013-2014. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-16 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatával szemben a 2013. május 11-én lejátszott Újpesti TE –
PMFC-Sport Kft. 5:0-ás eredménnyel végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival
megegyező 3 (három) és egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 4 (négy)
büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a csapat évi összeredményéből.
235/2014 (05.15.) számú határozat
A KBSC FC Kft. sportszervezet 2013-2014. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoportjában résztvevő csapatával szemben a 2014. május 3-án
lejátszott Nyírbátor FC – KBSC FC Kft. 0:7 eredménnyel végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki
pontjaival megegyező 3 (három) és egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 4 (négy)
büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a csapat évi összeredményéből.
236/2014 (05.15.) számú határozat
A Siófoki Bányász SE sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2014. április 27-én
lejátszott Budaörsi SC – Siófoki Bányász SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (2:2) törli és
egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel a Siófoki Bányász
SE sportszervezete javára igazolja illetve egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 1
(egy) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a Budaörsi SC csapatának évi
összeredményéből. Az óvási díjat visszautalja.
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237/2014 (05.15.) számú határozat
A 2014. május 13-án elmaradt Kelen SC – Tököl VSK II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Tököl VSK
sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Kelen SC sportszervezete javára igazolja.
238/2014 (05.15.) számú határozat
A Felsőtárkány SC SE sportszervezet 2013-2014. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoportjában résztvevő csapatával szemben a 2014.
április 17-én lejátszott Felsőtárkány SC SE – Hajdúszoboszlói SE 7:3 eredménnyel végződött
mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 3 (három) és egy mérkőzésre vonatkozóan
további 1 (egy), összesen 4 (négy) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a csapat évi
összeredményéből.
239/2014 (05.15.) számú határozat
A Szeged 2011 Kft. sportszervezete által benyújtott óvást érdemi tárgyalás nélkül elutasította.
240/2014 (05.15.) számú határozat
A 2014. április 5-én elmaradt FC Esztergom – Levegő-Energia HFC II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el.
A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 21. ( szerda ) 17.00 óra
241/2014 (05.15.) számú határozat
A 2014. május 14-én elmaradt Főnix-Gold FC – Csepel Hungary Club ’94 SE II. osztályú Fiú Serdülő
U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Főnix-Gold FC sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Csepel Hungary Club ’94 SE sportszervezete
javára igazolja.
242/2014 (05.16.) számú határozat
A 2014. május 18-án ( vasárnap ) 12.30 órára kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. – Diósdi TC NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Szombathelyi Illés Akadémia Műfüves pálya ( 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. ) 2014.
május 18. ( vasárnap ) 12.30 óra
243/2014 (05.20.) számú határozat
A 2014. május 16-án elmaradt Puskás FC Kft. – DVSC FSZ Zrt. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új
kezdési időpontja: 2014. május 25. ( vasárnap ) 15.00 óra
244/2014 (05.20.) számú határozat
A 2014. május 24-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Soproni Vasutas Futball Kft. – Szolnoki MÁV
FC 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
A Soproni Vasutas Futball Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása
miatt eljárási költségként 60.000,- Ft. + ÁFA-t befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
245/2014 (05.20.) számú határozat
A 2014. május 24-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Hajdúböszörményi TE – Nyírbátor FC NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 24. ( szombat ) 17.00 óra
A Nyírbátor FC sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt eljárási
költségként 20.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
246/2014 (05.15.) számú határozat
A 2013-2014. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 30.
forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait módosítja. A mérkőzések új kezdési időpontjai:
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30. Ford Dátum
06.01.

TV

Kezdési
időpont
05.30. péntek
19.00
05.31. szombat
16.00
05.31. szombat
18.00
05.31. szombat
18.00
05.31. szombat
20.00
05.31. szombat
20.00
06.01. vasárnap
16.30
06.01. vasárnap
16.30

Vendég

Hazai

PMFC-MATIAS SZOMBATHELYI HALADÁS

SPORT1

LOMBARD PÁPA ÚJPEST FC
TERMÁL FC
KECSKEMÉTI TE- PUSKÁS AKADÉMIA FC
PHOENIX MECANO
MTK BUDAPEST KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC

SPORT1

SPORT1

GYŐRI ETO FC MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC

SPORT1

DVSC-TEVA BUDAPEST HONVÉD

MTVA

VIDEOTON FC DVTK

MTVA

FERENCVÁROSI TC MVM-PAKS

SPORT2

F-484/2013-2014 (05.12.) számú határozat
A Versenybizottság az Asterix SC és a Tolna-Mözsi FSE férfi futsal NB II Rájátszás „C” csoport
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. május 12-re kiírt Asterix SC – Tolna-Mözsi
FSE férfi futsal NB II Rájátszás „C” csoport bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. május 28. (szerda), 20:20 óra
F-485/2013-2014 (05.12.) számú határozat
A Versenybizottság az Újpesti Futsal Club és az MVFC Sportszervező Kft. férfi futsal NB II Rájátszás
„D” csoport sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. május 23-án 21:00 órára kiírt
Újpesti Futsal Club – MVFC Sportszervező Kft. férfi futsal NB II Rájátszás „D” csoport bajnoki
mérkőzés
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. május 23. (péntek), 19:30 óra
F-486/2013-2014 (05.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 Középdöntő „A” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjai a
következőek:
Fiú futsal U19 Középdöntő `A`
forduló

dátum

nap

idő

1

2014.05.18

vasárnap

10:00

ARAMIS SE

VÁCI FUTSAL SE

1

2014.05.18

vasárnap

10:50

CSŐ-MONTAGE BFC

RUBEOLA FC

2

2014.05.18

vasárnap

11:40

VÁCI FUTSAL SE

CSŐ-MONTAGE BFC

2

2014.05.18

vasárnap

12:30

RUBEOLA FC

ARAMIS SE

3

2014.05.18

vasárnap

13:20

VÁCI FUTSAL SE

RUBEOLA FC

3

2014.05.18

vasárnap

14:10

ARAMIS SE

CSŐ-MONTAGE BFC

hazai

vendég

A mérkőzések helyszíne: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 51., Vác Város Sportcsarnoka
F-487/2013-2014 (05.13.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 Középdöntő „B” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjai a
következőek:
Fiú futsal U19 Középdöntő `B`
forduló

dátum

nap

idő

1

2014.05.18

vasárnap

12:00

ÚJSZEGEDI TC

MVFC BERETTYÓÚJFALU

vasárnap

12:50

FERIHEGY SPORTAK. VKFT.

HALADÁS VSE

1

2014.05.18

hazai

6

vendég

2

2014.05.18

vasárnap

13:40

MVFC BERETTYÓÚJFALU

FERIHEGY SPORTAK. VKFT.

2

2014.05.18

vasárnap

14:30

HALADÁS VSE

ÚJSZEGEDI TC

3

2014.05.18

vasárnap

15:20

MVFC BERETTYÓÚJFALU

HALADÁS VSE

3

2014.05.18

vasárnap

16:10

ÚJSZEGEDI TC

FERIHEGY SPORTAK. VKFT.

A mérkőzések helyszíne: Üllő, Városi Sportcsarnok
F-488/2013-2014 (05.13.) számú határozat
A Versenybizottság az Energia SC Gyöngyös és a Göcsej SK férfi futsal NB II Rájátszás „C” csoport
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. május 19-én 19:00 órára kiírt Energia SC
Gyöngyös – Göcsej SK férfi futsal NB II Rájátszás „C” csoport bajnoki mérkőzés új időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. május 15. (csütörtök), 20:00 óra
F-489/2013-2014 (05.13.) számú határozat
A Versenybizottság a Tolna-Mözsi Nonprofit Kft. és az MVFC Berettyóújfalu Egyesület női futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. május 17-én 14:30 órára kiírt Tolna-Mözsi
Nonprofit Kft. – MVFC Berettyóújfalu Egyesület női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. május 17. (szombat), 19:30 óra
F-490/2013-2014 (05.13.) számú határozat
A Versenybizottság az Univerzum NFC és a Tolna-Mözsi Nonprofit Kft. női futsal NB I
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. május 24-re kiírt Univerzum NFC – TolnaMözsi Nonprofit Kft. női futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban és új helyszínen történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. május 19. (hétfő), 18:30 óra
A mérkőzés új helyszíne:
Üllő, Városi Sportcsarnok
F-491/2013-2014 (05.15.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. május 10-én 14:00 órára kiírt MVFC Berettyóújfalu Egyesület – Fővárosi
Közterület VSE 12-0 arányú hazai vezetésnél félbeszakadt női futsal NB II bajnoki mérkőzést a pályán
elért eredménnyel (12-0) az MVFC Berettyóújfalu Egyesület javára igazolja.
F-492/2013-2014 (05.15.) számú határozat
A Versenytanács megállapította, hogy a Salgótarjáni VSE sportszervezet 2014. május 4-én írásban
bejelentette visszalépését a 2013-2014. évi férfi futsal NB II bajnokság további küzdelmeitől.
A Versenybizottság a 2013-2014. évi férfi futsal NB II bajnokság versenyéből kizárja a Salgótarjáni
VSE sportszervezet csapatát. Mivel a kizárt csapat a bajnoki mérkőzéseinek 50%-át lejátszotta, ezért
a versenybizottság az ellenfeleinél az eddig elért eredményeket meghagyja, a bajnokság hátralévő
mérkőzésein a kizárt csapat ellenfelei a mérkőzések 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel kapják meg. A
kizárt csapat eredményeit (pontok és gólkülönbség) törli és a bajnoki osztály utolsó helyére helyezi.
F-493/2013-2014 (05.15) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB I Rájátszás Alsó-ág 10. fordulójának időpontja a következő:
Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ág
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

10

2014.05.26 hétfő 19:30 KINCSEM LOVASPARK SE ÚJSZEGEDI TC

10

2014.05.26 hétfő 19:30 DEAC SNK KFT.

RUBEOLA FC

F-494/2013-2014 (05.15.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „C” csoport 10. fordulójának időpontja a következő:
Férfi futsal NB II Rájátszás `C` csoport
forduló
10

dátum

nap

idő

vendég

hazai

2014.05.23 péntek 20:30 TOLNA-MÖZS FSE
7

GÖDI SE

10

2014.05.26

hétfő

20:00 GÖCSEJ SPORT KLUB TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZKE

10

2014.05.26

hétfő

20:20 ASTERIX SC

ENERGIA SC GYÖNGYÖS

F-495/2013-2014 (05.15.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „D” csoport 9-10. fordulójának időpontja a következő:
Férfi futsal NB II Rájátszás `E` csoport
forduló

dátum

nap

idő

vendég

9

2014.05.16

péntek

20:30 MAGYAR MÁLTAI SZ. SE TÖRÖKBÁLINTI FS

9

2014.05.16

péntek

20:30 NAGYMAROS FC

SZTE EHÖK SE

9

2014.05.16

péntek

21:00 DREAM TEAM SE

KELEN SC

10

2014.05.23

péntek

20:30 TÖRÖKBÁLINTI FS

NAGYMAROS FC

10

2014.05.23

péntek

21:30 KELEN SC

MAGYAR MÁLTAI SZ. SE

10

2014.05.26

hétfő

20:00 SZTE EHÖK SE

DREAM TEAM SE

hazai

F-496/2013-2014 (05.15.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB I Rájátszás Alsó-ág csoport 9-10. fordulójának időpontja a következő:
Női Futsal NB I Rájátszás Alsó-ág
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

9

2014.05.18 vasárnap 12:20 ELTE SE

UNIVERZUM SPORT CLUB

9

2014.05.18 vasárnap 17:00 TOLNA-MÖZSI NKFT

BME FUTSAL CLUB PRO

10

2014.05.17 szombat 12:30 BME FUTSAL CLUB PRO

SZOESE

10

2014.05.19

hétfő

18:30 UNIVERZUM SPORT CLUB TOLNA-MÖZSI NKFT

F-497/2013-2014 (05.15.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB II Rájátszás 26. fordulójának időpontja a következő:
Női Futsal NB II
forduló

dátum

idő

nap

vendég

hazai

26

2014.05.17 szombat 15:00 SKORPIÓ SE

GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYSC

26

2014.05.17 szombat 19:30 TOLNA-MÖZSI NONPROFIT KFT MVFC BERETTYÓÚJFALU

26

2014.05.18 vasárnap 14:30 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

26

2014.05.18 vasárnap 18:00 FŐV. KÖZTERÜLETFENNT. VSE ELTE SE

KECSKEMÉTI NLE

F-498/2013-2014 (05.15.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U15 Középdöntő „A” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjai a
következőek:
Fiú futsal U15 Középdöntő `A`
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

1

2014.05.25 vasárnap 10:00 TOLNA-MÖZS FSE

SZIGETSZENTMIKLÓSI TK

2

2014.05.25 vasárnap 11:00 SZIGETSZENTMIKLÓSI TK ENERGIA SC GYÖNGYÖS

3

2014.05.25 vasárnap 12:00 ENERGIA SC GYÖNGYÖS

TOLNA-MÖZS FSE

A mérkőzések helyszíne: Üllő, Malom u 1., Üllői Városi Sportcsarnok
F-499/2013-2014 (05.15.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U15 Középdöntő „B” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjai a
következőek:
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Fiú futsal U15 Középdöntő `B`
forduló

dátum

nap

idő

vendég

1

2014.05.25

vasárnap

13:00

HAJDÚSZOBOSZLÓI SE DEBRECENI SKK

1

2014.05.25

vasárnap

13:50

ETO FUTSAL CLUB

ÚJPESTI TE

2

2014.05.25

vasárnap

14:40

DEBRECENI SKK

ETO FUTSAL CLUB

2

2014.05.25

vasárnap

15:30

ÚJPESTI TE

HAJDÚSZOBOSZLÓI SE

3

2014.05.25

vasárnap

16:20

DEBRECENI SKK

ÚJPESTI TE

3

2014.05.25

vasárnap

17:10

HAJDÚSZOBOSZLÓI SE ETO FUTSAL CLUB

hazai

A mérkőzések helyszíne: Üllő, Malom u 1., Üllői Városi Sportcsarnok
F-500/2013-2014 (05.15.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág 10. fordulójának időpontja a következő:
Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág
forduló
10

dátum

nap

idő

hazai

vendég

2014.05.23 péntek 19:30 MVFC SPORTSZERVEZŐ KFT. ETO FUTSAL CLUB

F-501/2013-2014 (05.15.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 Döntő 1-2. forduló mérkőzéseinek időpontjai a következőek:
Fiú futsal U19 Döntő
forduló

dátum

nap

idő

1

2014.06.01

vasárnap

14:00

RUBEOLA FC

ÚJSZEGEDI TC

1

2014.06.01

vasárnap

15:00

MVFC BERETTYÓÚJFALU

VÁCI FUTSAL SE

2

2014.06.01

vasárnap

16:00

1. mérkőzés vesztese

2. mérkőzés vesztese

2

2014.06.01

vasárnap

17:00

1. mérkőzés győztese

2. mérkőzés győztese

hazai

vendég

A mérkőzések helyszíne: Gyöngyös, Gábor Áron u., Gyöngyösi Városi Sportcsarnok
N-128/2013-2014 (05.06.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. május 04.-én lejátszott Kaposvári Rákóczi BFLA – Szigetvári Vasas
leány U-15 Déli csoport bajnoki mérkőzésen létszámhiányos kiállásában megállapítja a Szigetvári
Vasas sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
N-129/2013-2014 (05.06.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014.május 04.-re kiírt és elmaradt Fehérvár FC KFT – Pécsi Vasutas
Sportkör női NB II Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Pécsi Vasutas
Sportkör sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját, 3–0
(három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Fehérvár FC KFT sportszervezet javára
igazolja.
N-130/2013-2014 (05.08.) számú határozat
A Versenybizottság 2014. május 06-ra kiírt és elmaradt Hegyvidék SE (Bp. Honvéd) - Ferencvárosi
Torna Club Zrt leány U-15 bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Hegyvidék SE (Bp.
Honvéd) sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját,
3–0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Ferencvárosi Torna Club Zrt
sportszervezet javára igazolja. A bizottság továbbá egyszeri alkalommal 3 (három) büntetőpontot
állapít meg a Hegyvidék SE (Bp. Honvéd) sportszervezettel szemben az éves összeredményéből.
N-131/2013-2014 (05.08.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. május 06.-án lejátszott XII. ker. Önk. Hegyvidék SE – FTS Zrt. leány U15 Budapest „B” csoport bajnoki mérkőzésen létszámhiányos kiállásban megállapítja a XII. ker. Önk.
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Hegyvidék SE sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a sportszervezet leány U-15
csapatával szemben egyszeri alkalommal 1 (egy) büntetőpontot állapít meg az éves
összeredményből.
N-132/2013-2014 (05.08.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. május 06.-án lejátszott XII. ker. Önk. Hegyvidék SE – FTS Zrt. leány U15 Budapest „B” csoport bajnoki mérkőzés félbeszakadásában megállapítja a XII. ker. Önk.
Hegyvidék SE sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a mérkőzés végeredményét a
pályán elért 5 – 0 (öt – nulla) eredménnyel állapítja meg.
N-133/2013-2014 (05.14.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány U15 korosztályú bajnokság középdöntőjének csoportbeosztása a
következő:
Gyirmót „A” csoport

Gyirmót „B” csoport

Győri ETO FC
Pécsi VSK
Pápai ELC

Viktória FC - Haladás
Kaposvári Rákóczi BFLA
Fehérvár FC (Videoton FC)

A csoportmérkőzések helyszíne Gyirmót, a játéknap 2014. május 25. vasárnap
Budapest „A” csoport
Astra HFC
MTK Hungária FC
Debreceni LA.

Budapest „B” csoport
Ferencvárosi TC
Gödöllői SK
Miskolci Vénusz (DVTK)

A csoportmérkőzések helyszíne a Lantos Mihály Sporttelep (MTK), a játéknap 2014. május 31.
szombat
N-134/2013-2014 (05.14.) számú határozat
A 2013-2014. évi női NB II bajnokság két csoport első helyezett csapatai osztályozó mérkőzést
játszanak oda-vissza alapon.
Első mérkőzés: időpontja: 2014. május 31.- június 01.
Nyugati csoport bajnoka – Keleti csoport bajnoka
Második mérkőzés: időpontja: 2014. június 7. – 8.
Keleti csoport bajnoka – Nyugati csoport bajnoka
N-135/2013-2014 (05.14.) számú határozat
A 2013-14. évi női NB I bajnokság 7. helyezettje osztályozó mérkőzést vív a 2013-14. évi női NB
II. második legjobb csapatával.
Első mérkőzés: időpontja: 2014. június 14. – 15.
Női NB I. 7. helyezettje – Női NB II. második legjobb csapata
Második mérkőzés: időpontja: 2014. június 21 - 22
Női NB II. második legjobb csapata - Női NB I. 7. helyezettje
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N-136/2013-2014 (05.16.) számú határozat
A Versenybizottság a Pap SE sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. május 25. 10:00-ra
kiírt NKSE-Jászberény FC – Pap SE női NB II Keleti csoport labdarúgó mérkőzés új időpontban
történő megrendezéséhez A mérkőzés időpontja: 2014. május 23. (péntek) 15:00 óra
MK-037/2013-2014. (05.13.) számú határozat
2013-2014. Magyar Kupa
8. forduló - Döntő
2014. május 25. (vasárnap)
Egyesület
Egyesület
Újpest FC
- DVTK

19:00

Helyszín: Budapest, Puskás Ferenc Stadion
MK-038/2013-2014. (05.13.) számú határozat
2013-2014. Amatőr Kupa
Döntő
2014. május 25. (vasárnap)
Egyesület
Egyesület
Viadukt SE Biatorbágy
- Pilisi LK-Legea
Helyszín: Budapest, Puskás Ferenc Stadion
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16:00

Fegyelmi Bizottsági határozatok
I-197/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mbemba Pierre Emanuel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 77. § a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint visszaesőt 2 (kettő)
soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-198/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csizmadia Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-199/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet ellen ID-44/2013-14. szám alatt elrendelt fegyelmi
eljárásban a sportszervezetet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 47. § (4) c) pontja alapján felmenti.
I-200/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT a Diósgyőr FC Kft. sportszervezet ellen ID-43/2013-14. szám alatt elrendelt fegyelmi eljárást a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti, mivel az ügyben nem állapítható meg
fegyelmi vétség elkövetése.
I-201/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 10-én lejátszott FTC - Diósgyőr NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § B) pontja, az FSZ 7. § (4) bekezdés a) és e) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 350.000,- Ft azaz Háromszázötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 10-én lejátszott FTC - Diósgyőr NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. § B) pontja, az FSZ
7. § (4) bekezdés f) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet,
mint visszaesőt 250.000,- Ft azaz Kétszázötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-202/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 10-én lejátszott DVSC - Újpest NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja, az FSZ 7. § (4) bekezdés e) pontja és az FSZ 86. § (1) bekezdése
szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 350.000,- Ft azaz Háromszázötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 10-én lejátszott DVSC - Újpest NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította az az FSZ 7. § (4)
bekezdés f) pontjai szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet,
mint visszaesőt 300.000,- Ft azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
II-115/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Farkasdi Bertalan Róbert 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.
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II-116/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Czanik Károly labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1) és a 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.
II-117/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kanta Szabolcs 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.
II-118/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kónya Márk 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.
II-119/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth Péter 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.
II-120/2013-14. (05.13.) számú határozat
- Az FT az SZTK Futball Kft. sportszervezet ellen ID-45/2013-14. szám alatt elrendelt fegyelmi
eljárásban a sportszervezetet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 47. § (4) c) pontja alapján fementi.
II-121/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth András sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert 200.000,- Ft, azaz
Kettőszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
III-352/2013-14. (05.13.) 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 és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-353/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Laurinyecz Ákos 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-354/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Hokk Ádám 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-355/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pfister Erik 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-356/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Turi Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-357/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Rátkai 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.
III-358/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nyilas Elek 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.
III-359/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Végh Ariel 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-360/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kvasznovszky József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 2
(kettő) soron következő NB III-as férfi felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltja.
III-361/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Eisenberger Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 4 (négy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-362/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szili István 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-363/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kurucz Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-364/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kuti Dániel 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-365/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Szabolcs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében és a 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.
IV-28/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Balogh Nikolett labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-29/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Trampler Timea 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 női felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
IV-30/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Czégény Zsuzsanna 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 női felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

V- 273/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Komáromi Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 274/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lódi 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 férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 274-1/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2014. május 13-án meghozott V-274/2013-14. számú határozatát
hatályában változatlanul fenntartja.
A határozattal szemben az MLSZ FSZ XI. fejezetében foglaltak alapján fellebbezést lehet benyújtani.
V- 275/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy De Luis Yubero Alvaro 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- 275-1/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2014. május 13-án meghozott V-275/2013-14. számú határozatát
hatályában változatlanul fenntartja.
V- 276/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lázár Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 277/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kator Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában és a 82.
§ (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 278/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lugosi Márk 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 mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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V- 279/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ábel Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 280/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Facskó József Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 281/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Boros Ádám 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 férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 282/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Berecz Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1) és az FSZ
82. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 283/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ledő László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő férfi felnőtt futsal NB I-es rájátszás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
V- 284/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Kincsem Lovaspark SE sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
7. § (4) bekezdés e) pontja és az FSZ 98. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget
elkövette.
Ezért az FT az FSZ 98. § (1) bekezdés d) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
VI-104/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 6-án lejátszott Újpest - MTK Magyar Kupa Országos főtábla
mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B), az FSZ 7. § (4) bekezdés e) pontja és az FSZ 86. § (1) bekezdése szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet,
mint visszaesőt 200.000,- Ft azaz Kettőszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-222/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT a Kaposvári Rákóczi Futball 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 Negyvenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-223/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 10.§ (4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-224/2013-14. (05.13.) 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 alapján36.000,Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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VII-225/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT a Várda Labdarúgó Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.500,- Ft, azaz Tizenkétezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
VII-226/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT a BFC Siófok 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-227/2013-14. (05.13.) 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-228/2013-14. (05.13.) 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-229/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT a Bölcskei SE
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-230/2013-14. (05.13.) 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 Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-231/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT a Csákvári TK 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-232/2013-14. (05.13.) számú határozat
Az FT a Fehérvár FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
4.800,- Ft, azaz Négyezer-nyolcszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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Elsőfokú Licencadó Bizottság határozatai
43/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Diósgyőr FC Kft. (Miskolc), mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja.
44/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Győri ETO FC Kft. (Győr), mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja.
45/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az MTK Budapest Zrt. (Budapest), mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja.
46/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a PMFC-Sport Kft. (Pécs), mint licenckérelmező Nemzetközi
(UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja.
47/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az Újpest 1885 Futball Kft. (Budapest), mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja. A nemzetközi (UEFA) klublicencet a
2014/2015-es bajnoki évadra nem adja meg.
48/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. (Békéscsaba), mint
licenckérelmező Nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es
bajnoki évadra megadja.
49/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a DPASE Kft. (Dunaújváros), mint licenckérelmező Nemzeti
első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a
Nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja.
50/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. (Kaposvár), mint
licenckérelmező Nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es
bajnoki évadra megadja.
51/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a KTE Kft. (Kecskemét), mint licenckérelmező Nemzeti első
osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a Nemzeti
első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja.
52/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. (Mezőkövesd), mint
licenckérelmező Nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es
bajnoki évadra megadja.
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53/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az Andráshidai Lakóterületi Sport Club (Zalaegerszeg), mint
licenckérelmező Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es
bajnoki évadra megadja.
54/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Balmazújváros Sport Kft. (Balmazújváros), mint
licenckérelmező Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es
bajnoki évadra megadja.
55/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Cevasport Kft. (Cegléd), mint licenckérelmező Nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a
Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja.
56/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a KBSC FC Kft. (Kazincbarcika), mint licenckérelmező
Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és a Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra
megadja.
57/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Putnok FC. Kft. (Putnok), mint licenckérelmező Nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a
Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja.
58/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Szeged 2011 Kft. (Szeged), mint licenckérelmező Nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a
Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja.
59/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Szolnoki MÁV FC Kft. (Szolnok), mint licenckérelmező
Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és a Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra
megadja.
60/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Tatabánya Futball Club Kft. (Tatabánya), mint
licenckérelmező Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es
bajnoki évadra megadja.
61/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az Újbuda Labdarúgó Kft. (Budapest), mint licenckérelmező
Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és a Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra
megadja.
62/2014 (05.14.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a ZTE FC Zrt. (Zalaegerszeg), mint licenckérelmező Nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a
Nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra megadja.
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Jogi Bizottság határozatai
1/2014. (05.15.) számú határozat
A kérelmező által támadott VB-019/2014 (03.12.) számú az MLSZ Baranya megyei Igazgatósága
Versenybizottsága által hozott határozatát nem helyezi hatályon kívül, azt hatályban fenntartja (helybe
hagyja), mert nem merült fel olyan tény, vagy bizonyíték, amely alapján a hatályon kívül helyezés
indokolt lenne.
2/2014. (05.15.) számú határozat
Az MLSZ Somogy megyei Igazgatóság
Versenybizottság: 18/2014 (2013.12.01.) és 26/2014 (2014.01.25.)
7/BU-9-11/2013-2014/V.,15/BU-9-11/2013-2014/V.
Fellebbviteli Bizottság: 1-VB-1-2014., 1-VB-2-2014.
számú határozatait a Versenyszabályzat 124.§ alapján hatályon kívül helyezi és az első fokon eljáró
MLSZ Somogy megyei Igazgatóság Versenybizottságát új eljárásra utasítja és felhívja a figyelmet,
hogy az eljárás során tartsa be az MLSZ szabályait.

Budapest, 2014. május 21.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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