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Versenybizottsági határozatok
247/2014 (05.21.) számú határozat
A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. sportszervezete által benyújtott óvást, mivel nem megalapozott,
elutasította. Az óvási díjat visszatartja.
248/2014 (05.23.) számú határozat
A 2014. május 25-én ( vasárnap ) 18.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Veresegyház VSK NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: DVSC Stadion ( 4032 Debrecen, Oláh
Gábor u. 5. ) 2014. május 25. ( vasárnap ) 18.00 óra
249/2014 (05.26.) számú határozat
A 2014. május 31-én ( szombat ) 20.00 órára kisorsolt Győri ETO FC Kft. – Mezőkövesd Zsóry FC Kft.
OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Gyirmót FC Stadion ( 9019
Győr-Gyirmót, Ménfői út 59. ) 2014. május 31. ( szombat ) 20.00 óra
250/2014 (05.26.) számú határozat
A 2014. május 25-én elmaradt Balmazújváros Sport Kft. – Gyirmót FC Kft. Ness Hungary NB II.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 27. ( kedd ) 18.00 óra
251/2014 (05.26.) számú határozat
A 2014. május 31-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. – Tatabánya FC Kft. Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. június 1. ( vasárnap ) 18.00 óra
252/2014 (05.26.) számú határozat
A Nagykállói Városi SE sportszervezete által beadott 2014 – 2015. bajnoki évre szóló NB III. osztályú
Amatőr Licencet kérelmet elutasítja.
253/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokságba való
feljutás rájátszási tábláját az alábbi párosításokkal illetve a rájátszás fordulóit az alábbi időpontokkal
tűzi ki:
1. forduló

2. forduló

1. mérkőzés: 2014. június 11. ( szerda )

1. mérkőzés: 2014. június 18. ( szerda )

2. mérkőzés: 2014. június 14. ( szombat )

2. mérkőzés: 2014. június 21. ( szombat )

Ifjúsági II. osztály Dél-Keleti csoport
Ifjúsági II. osztály Közép "A" csoport
Ifjúsági II. osztály Közép-Keleti csoport
Ifjúsági II. osztály Észak-Keleti csoport
Ifjúsági II. osztály Észak-Nyugati csoport
Ifjúsági II. osztály Közép-Nyugati csoport
Ifjúsági II. osztály Dél-Nyugati csoport
Ifjúsági II. osztály Közép "B" csoport
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254/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 18-án félbeszakadt Cigánd SE – Felsőtárkány SC SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályán elért
eredményét (2:3) törli és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel a Felsőtárkány SC SE sportszervezete javára igazolja.
255/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 14-én félbeszakadt Tápé ESK – Békéscsabai Előre 1912 SE ”B” II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályán
elért eredményét (0:2) törli és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel a Békéscsabai Előre 1912 SE ”B” sportszervezete javára igazolja.
256/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 18-án félbeszakadt Tápé ESK – Grosics Akadémia FK II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (12:0) Grosics Akadémia FK javára igazolja.
257/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 17-én elmaradt Mészöly Focisuli SE – Jászberényi SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Jászberényi SE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Mészöly Focisuli SE sportszervezete javára
igazolja.
258/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 25-én félbeszakadt Tököl VSK – Atlétikai SE Római-fürdő II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (0:0) igazolja le.
259/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 17-én elmaradt Törökbálinti TC – Diósdi TC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 28. ( szerda ) 18.00 óra
260/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 17-én elmaradt Törökbálinti TC – Diósdi TC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 28. ( szerda ) 16.00 óra
261/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 25-én félbeszakadt Szigetszentmiklósi TK – Holler UFC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (2:0) Szigetszentmiklósi TK javára igazolja.
262/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 24-én elmaradt FC Esztergom – Vác Város LSE II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Vác
Város LSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( háromnulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen FC Esztergom sportszervezete javára igazolja.
263/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 16-án félbeszakadt Főnix-Gold FC – FC Hatvan II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (8:0) Főnix-Gold FC javára igazolja.
264/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 25-én elmaradt Gloriett SE – Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. II. osztályú Fiú
Serdülő U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 29. ( csütörtök ) 17.00 óra
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265/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 16-án elmaradt Tapolcai IAC VSE – Üstökös FC Győr II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. június 2. ( hétfő ) 17.00 óra
266/2014 (05.28.) számú határozat
A 2014. május 16-án elmaradt Tapolcai IAC VSE – Üstökös FC Győr II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. június 2. ( hétfő ) 15.00 óra
F-502/2013-2014 (05.20.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. május 18-ra kiírt Hajdúböszörményi TE – Kecskeméti NLE női futsal NB II
bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Kecskeméti NLE sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Hajdúböszörményi TE csapatának javára igazolja.
F-503/2013-2014 (05.21.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „D” csoport 10. forduló mérkőzéseinek időpontjai a
következőek:
Férfi futsal NB II Rájátszás `D` csoport
forduló

dátum

idő

nap

vendég

hazai

10

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

10

2014.05.26

hétfő

21:30 ETO FUTSAL CLUB

ÚJPESTI TE

F-504/2013-2014 (05.21.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB I Rájátszás Felső-ág 10. forduló mérkőzéseinek időpontjai a
következőek:
Női Futsal NB I Rájátszás Felső-ág
forduló

dátum

10

2014.05.24

10

2014.05.25

hazai
vendég
MISKOLCI VÉNUSZ
szombat 17:00 NFSE
ASTRA HFC KFT.
DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL
vasárnap 11:00 ETO FUTSAL CLUB
KLUB KFT.
nap

idő

F-505/2013-2014 (05.22.) számú határozat
A Versenybizottság az ETO Futsal Club és a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub Kft. női futsal NB I
Rájátszás Felső-ág sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. május 25-én 11:00 órára
kiírt ETO Futsal Club – Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub Kft. női futsal NB I Felső-ág bajnoki
mérkőzés
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. május 25. (vasárnap), 09:00 óra
F-506/2013-2014 (05.22.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. május 12-re kiírt Göcsej SK – Gödi SE férfi futsal NB II Rájátszás „C”
csoport bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Gödi SE sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Göcsej SK
csapatának javára igazolja.
F-507/2013-2014 (05.22.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. május 26-ra kiírt Göcsej SK – Törökszentmiklósi SZKE férfi futsal NB II
Rájátszás „C” csoport elmaradásában megállapítja a Törökszentmiklósi SZKE sportszervezet
versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Göcsej SK csapatának javára igazolja.
F-508/2013-2014 (05.22.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „A” csoport 10. forduló mérkőzéseinek időpontjai a
következőek:
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Férfi futsal NB II Rájátszás `A` csoport
forduló

dátum

nap

idő

10

2014.05.26

hétfő

20:00

1988 DÉLI FC

MÉHKERÉKI SE

10

2014.05.26

hétfő

20:00

VÁCI FUTSAL SE

DFDSE

10

2014.05.26

hétfő

20:00

MAFC

FTC FUTSAL KFT.

hazai

vendég

F-509/2013-2014 (05.26.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U15 Döntő 1-2. forduló mérkőzéseinek időpontjai a következőek:
Leány futsal U15 Döntő
forduló

dátum

idő

nap

vendég

hazai

1

2014.05.31 szombat 10:00 GYULA ÉS KÖRNYÉKE GYSC TOLNA-MÖZS FSE

1

2014.05.31 szombat 10:50 FTC ZRT.

UNIVERZUM SPORT CLUB

2

2014.05.31 szombat 11:40 1. mérkőzés vesztese

2. mérkőzés vesztese

2

2014.05.31 szombat 12:30 1. mérkőzés győztese

2. mérkőzés győztese

A mérkőzések helyszíne: Gyöngyös, Gábor Áron u., Gyöngyösi Városi Sportcsarnok
F-510/2013-2014 (05.26.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 Döntő 1-2. forduló mérkőzéseinek időpontjai a következőek:
Fiú futsal U17 Döntő
forduló

dátum

nap

idő

vendég

1

2014.05.31

szombat

14:00 KELEN SC

1988 DÉLI FC

1

2014.05.31

szombat

15:00 COVRITAS KFT.

ARAMIS SE

2

2014.05.31

szombat

16:00 1. mérkőzés vesztese

2. mérkőzés vesztese

2

2014.05.31

szombat

17:00 1. mérkőzés győztese

2. mérkőzés győztese

hazai

A mérkőzések helyszíne: Gyöngyös, Gábor Áron u., Gyöngyösi Városi Sportcsarnok

F-511/2013-2014 (05.26.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U15 Döntő 1-2. forduló mérkőzéseinek időpontjai a következőek:
Fiú futsal U15 Döntő
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

1

2014.06.01 vasárnap 10:00 SZIGETSZENTMIKLÓSI TK ETO FUTSAL CLUB

1

2014.06.01 vasárnap 11:00 ÚJPESTI TE

TOLNA-MÖZS FSE

2

2014.06.01 vasárnap 12:00 1. mérkőzés vesztese

2. mérkőzés vesztese

2

2014.06.01 vasárnap 13:00 1. mérkőzés győztese

2. mérkőzés győztese

A mérkőzések helyszíne: Gyöngyös, Gábor Áron u., Gyöngyösi Városi Sportcsarnok
F-512/2013-2014 (05.26.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U19 Döntő 1-2. forduló mérkőzéseinek időpontjai a következőek:
Fiú futsal U19 Döntő
forduló
1

dátum

nap

idő

hazai

2014.06.01 vasárnap 14:00 RUBEOLA FC
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vendég
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

A mérkőzések helyszíne: Gyöngyös, Gábor Áron u., Gyöngyösi Városi Sportcsarnok
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Fegyelmi Bizottsági határozatok

I-203/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Forró Gyula 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-204/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kulcsár Kornél labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-205/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Busai Attila 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-206/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Besic Muhamed labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (1) bekezdés f) pontja alapján a labdarúgót 100.000,- Ft, azaz Százezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-207/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth László 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.
I-208/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 18-án lejátszott Haladás - FTC NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja, az FSZ 7. § (4) bekezdés e) pontja és az FSZ 86. § (1)
bekezdése és az FSZ 101. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/aa. pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 450.000,- Ft azaz Négyszázötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 18-án lejátszott Haladás - FTC NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. § B) és 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 Kettőszázötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-209/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a PMFC Sport Kft. sportszervezet elkövette a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
87. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget, ezért az FT a sportszervezetet az FSZ 87.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján 100.000,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
I-210/2013-14. (05.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Sivic Tomislav a Diósgyőr FC Kft. sportszervezet eljárás alá vont
sportszakembere elkövette a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 95. § (1) és (2) bekezdése szerinti fegyelmi
vétséget, ezért az FSZ 95. § (2) és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszakembert, mint
visszaesőt a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől 2014. május 22-től
kezdődően 6 (hat) hónapra eltiltja.
8

I-211/2013-14. (05.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Sivic Tomislav a Diósgyőr FC Kft. sportszervezet sportszakembere
elkövette a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 85. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ
85. § (1) bekezdése b) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszakembert, mint
visszaesőt 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
II-122/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fazakas Géza 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-123/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kornis Attila 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.
II-124/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kvekveskiri Irakliy 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-125/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szala 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.
II-126/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Makrai László 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.
II-127/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bohner Roland 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.
II-128/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 17-én lejátszott Kisvárda - Nyíregyháza NB II-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Várda Labdarúgó Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 17-én lejátszott Kisvárda - Nyíregyháza NB II-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft, azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
III-366/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Csaba 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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III-367/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Opre Rajmund labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-368/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szemere Balázs 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-369/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Elek Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-370/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bákonyi Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-371/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Buzás Attila 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 NB III-as férfi felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltja.
III-372/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bobál Dávid 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-373/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Medgyes Sinan 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-374/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Teplán János labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-375/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Huszty 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-376/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Simkó Krisztián 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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III-377/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 17-én lejátszott Jászapáti - Kazincbarcika NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Jászapáti FK Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
IV-31/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mayer Fanny 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.
V- 288/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Klaudia labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 289/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Megyeri Boglárka 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 női
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 290/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pinczés 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 férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 291/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Schäffer 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- 292/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Dunaújvárosi Főiskola DSE sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 98. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 98. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti, és egyúttal felhívja a sportszervezet figyelmét a mérkőzésrendezési szabályok elírásainak
fokozott betartására, az ehhez szükséges feltételek biztosítására.
VII-233/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT a Kaposvári Rákóczi 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-234/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT az SZTK Futball Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
17.500,- Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,

10.§ (4)

VII-235/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT a Vasas 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-236/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT a Putnok FC 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-237/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT a Felsőtárkány SC 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-238/2013-14. (05.20.) 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
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-239/2013-14. (05.20.) 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
12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-240/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT az FC Dabas
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-241/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT az Andráshida LSC
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VIII-37/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. május 13-án lejátszott Diósgyőr – Fehérvár
Liga Kupa döntő
mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet,
mint visszaesőt 80.000,- Ft azaz Nyolcvanezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VIII-38/2013-14. (05.20.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sivic Tomislav sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés f) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a sportszakembert, mint
visszaesőt 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Budapest, 2014. május 29.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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