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Versenybizottsági határozatok
F-014/2014-2015. (08.13.) számú határozat
A 2014-2015. évi férfi futsal NB I 1-18. fordulóinak sorsolása megtörtént.
F-015/2014-2015. (08.19.) számú határozat
A 2014-2015. évi férfi futsal NB I 1-10. fordulóinak kezdési időpontjai meghatározásra került.
F-016/2014-2015. (08.19.) számú határozat
A Versenybizottság az MVFC Sportszervező Kft. és a Szombathelyi Haladás VSE férfi futsal NB I
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. augusztus 29-én 19:30 órára kiírt MVFC
Sportszervező Kft. – Szombathelyi Haladás VSE férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. szeptember 1. (hétfő), 19:30 óra
F-017/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság a Méhkeréki SE és az Aramis SE férfi futsal NB I sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2014. augusztus 25-én 20:00 órára kiírt Méhkeréki SE – Aramis SE férfi futsal
NB
I
bajnoki
mérkőzés
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. szeptember 11. (csütörtök), 20:00 óra
F-018/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság az ETO Futsal Kft. és az FCV Sportszervező Kft. férfi futsal NB I sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. augusztus 25-én 18:15 órára kiírt ETO Futsal Kft. – FCV
Sportszervező Kft. férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. október 2. (csütörtök), 18:15 óra
F-019/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli FC és az MVFC Sportszervező Kft. férfi futsal NB I sportszervezetek
írásbeli kérelmét, melyben a 2014. augusztus 22-én 20:30 órára kiírt 1988 Déli FC – MVFC
Sportszervező Kft. férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezését kérik,
elutasítja.
F-020/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság az Astra HFC Kft. 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB I bajnokságra benyújtott
nevezését elfogadta.
F-021/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság a BME Futsal Club Pro 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB I bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
F-022/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság az ELTE SE 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB I bajnokságra benyújtott
nevezését elfogadta.
F-023/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság az ETO Futsal Sportszervező és Szolgáltató Kft. 2014–2015. évi női felnőtt futsal
NB I bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
F-024/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság a Hajdúböszörményi TE 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB I bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
F-025/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság a Miskolci Vénusz NFSE 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB I bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
F-026/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság a Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB I
bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
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F-027/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság az Univerzum NFC 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB I bajnokságra benyújtott
nevezését elfogadta.
F-028/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság a DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB I
bajnokságra benyújtott nevezését elutasította.
F-029/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli Dupont FC, az Aramis SE, az Asterix SC, a Barátok Győri FC SE, a
BME Futsal Club SE, a BEAC, a Corvitas Szolgáltató Kft., a DEAC SNK Kft., a Dream Team FC SE,
az Energia SC, az FTC Futsal Kft., a Göcsej SK, a Gödi SE, a Hódmezővásárhelyi FC, a
Kastélydombi SE, a Kincsem Lovaspark SE, Limes SZSE, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE, az
MTK, az MVFC Sportszervező Kft., a Nagymaros FC, a Nagytétényi SE, a Nyírgyulaj KSE, a
Pestszentlőrinci SE, a Petőfi Diák és SZSE, a Piliscsabai CSLE, a REAC SISE, a Romhány SE, a
Siófoki Futsal Club SE, az SK-Ajka Padragkút, az SZTE-EHÖK SE, a Szuperinfó-Vác FSE, a TFSE, a
Tolna-Mözsi FSE, a Törökbálinti Focisuli, a Törökszentmiklósi SZKE, az UTE és a XVII. ker.
Rákosmenti TK sportszervezetek 2014–2015. évi férfi felnőtt futsal NB II bajnokságra benyújtott
nevezéseit elfogadta.
F-030/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság a Talent Sport MSZ Kft. 2014–2015. évi férfi felnőtt futsal NB II bajnokságra
benyújtott nevezését elutasította.
F-031/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. SK, a Göcsej SK, a Szekszárdi UFC, a
Hajdúböszörményi TE, az MVFC Berettyóújfalu Egyesület, az Obsitos SE, a Skorpió SE, az Újbaroki
SE, a Veresegyházi VSK és a Wanted SZSE sportszervezetek 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB II
bajnokságra benyújtott nevezéseit elfogadta.
F-032/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság a Hegyvidék SE Sportszervező Kft. 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB II
bajnokságra benyújtott nevezését elutasította.
F-033/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság az ETO Futsal Sportszervező és Szolgáltató Kft. 2014–2015. évi férfi felnőtt futsal
NB II bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
F-034/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli FC és az MVFC Sportszervező Kft. férfi futsal NB I sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. augusztus 22-én 20:30 órára kiírt 1988 Déli FC – MVFC
Sportszervező Kft. férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. október 22. (szerda), 20:30 óra
F-035/2014-2015. (08.21.) számú határozat
A Levegő-Energia FC 2014–2015. évi férfi felnőtt futsal NB II bajnokságra benyújtott nevezését
elfogadta.
F-036/2014-2015. (08.22.) számú határozat
Az Újpest Futsal 2014–2015. évi férfi felnőtt futsal NB II bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
F-037/2014-2015. (08.25.) számú határozat
A Kormányőr SE 2014–2015. évi férfi felnőtt futsal NB II bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
N-017/2014-15. (08.08.) számú határozat
A 2014.-15 évi JET-SOL Liga női NB I bajnokság sorsolása megtörtént.
N-018/2014-15. (08.08.) számú határozat
A 2014.-15 évi női NB II Keleti csoport bajnokság sorsolása megtörtént
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N-018/1/2014-15. (08.12.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottságának versenybiztosa a 2014. augusztus 11.-én N018/2014-15 ügyiratszám alatt hozott és kiadványozott határozatát saját hatáskörben az alábbiak
szerint kijavítja:
A határozatban szereplő NAGYIVÁNI FC sportszervezet helyett Jászberényi FC a helyes a sorsolás
mind a 18 fordulójában.
N-019/2014-15. (08.08.) számú határozat
A 2014.-15 évi női NB II Nyugati csoport bajnokság sorsolása megtörtént
N-020/2014-15. (08.08.) számú határozat

2014/2015 NŐI MAGYAR KUPA
forduló
dátum
hazai
1
2014.08.24
MISKOLCI VÉNUSZ NFSE
1
2014.08.24
GYULA ÉS KÖRNYÉKE GY SC
1
2014.08.24
PÉCSI VASUTAS SK
1
2014.08.24
FEHÉRVÁR FC KFT.
1
2014.08.24
METIS NFC
1
2014.09.14
5. selejtező győztese
1
2014.09.14
GYŐRI ETO FC KFT.
1
2014.09.14
PAP SE
1
2014.09.14
SZOLNOKI MÁV UFC KFT.
1
2014.09.14
NTE 1866 MÁV
1
2014.09.14
SZIGETVÁRI VASAS
1
2014.09.14
NYÍRSÉG NSC
1
2014.09.14
VERESEGYHÁZ VSK

vendég
NAGYIVÁNI FC
KÓKA KSK
SFAC
SZÁZHALOMBATTAI TC
KISE
1. selejtező győztese
ZTE FC ZRT.
2. selejtező győztese
DAC UNIÓ FC KFT.
4. selejtező győztese
3. selejtező győztese
DUNAÚJVÁROS PASE
MONORI SE

N-020/1/2014-15. (08.12.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottságának versenybiztosa a 2014. augusztus 11.-én N020/2014-15 ügyiratszám alatt hozott és kiadványozott határozatát saját hatáskörben az alábbiak
szerint kijavítja:
A sorsolás 1. párosításában vendégcsapatként feltüntetett NAGYIVÁNI FC sportszervezet helyett
Jászberényi FC a helyes.
N-021/2014-15. (08.08.) számú határozat
A 2014.-15 évi leány U-17 Déli csoport bajnokság sorsolása megtörtént.
N-022/2014-15. (08.08.) számú határozat
AÍ 2014.-15 évi leány U-17 Északi csoport bajnokság sorsolása megtörtént.
N-023/2014-15. (08.08.) számú határozat
2014.-15 évi leány U-15 nagypályás sorsolása megtörtént.
N-024/2014-15. (08.08.) számú határozat
A 2014-15 évi leány U-17 nagypályás labdarúgó bajnokság lebonyolítása a következő:
A) A bajnokságba nevezett 14 csapatot a Versenybizottság földrajzi alapon két 7-es csoportba
osztja. A csapatok csoporton belül oda vissza alapon megmérkőznek egymással.
B) A kialakult sorrend alapján a két csoport első három helyezettje felsőházi rájátszásban – odavissza alapon - dönti el az első 6 helyet. A csapatok eredményt az alapszakaszból nem
visznek magukkal. (10 forduló)
C) A csoportok 4.-7. helyezettjei alsóházi rájátszásban, csoporton belül ismét megmérkőznek
egymással (oda – vissza), melybe az addigi eredményeiket viszik magukkal. A rájátszás után
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a csoportok azonos helyezett csapatai oda vissza alapon megmérkőznek egymással a 7., 9.,
11., 13., helyért.
N-025/2014-15. (08.08.) számú határozat
A 2014-15 évi leány U-15 nagypályás labdarúgó bajnokság lebonyolítási rendje a következő:
A bajnokság 1 csoportos, a bajnoki év időkeretein belül, őszi és tavaszi szezonra osztott
rendszerben folyik, körmérkőzéses formában, mindenki játszik mindenkivel, egyszer odahaza,
egyszer idegenben.
N-026/2014-15. (08.12.) számú határozat
A 2014-15 évi leány U-15 ½ pályás labdarúgó bajnokság lebonyolítási rendje a következő:
A) A csapatokat az MLSZ Versenybizottsága területi elv alapján 8 csoportba sorolja.
B) Az alapszakaszban minden sportszervezet ősszel és tavasszal is egy-egy mini-tornát
köteles rendezni, melyen minden esetben öt csapat vesz részt.
C) A csoportok első két helyezett csapata (16 Csapat) a területi középdöntőkbe jut (8-8
csapat), ahol két-két négyes csoportban körmérkőzést játszanak, és az első két-két helyezett
csapat jut a 8-as döntőbe.
A középdöntő rendezési költségét, ill. a játékvezetői költséget a rendező sportszervezet viseli.
D) A kétnapos országos döntőt az MLSZ rendezi. Az első napon két négyes csoportban
körmérkőzések, a második napon keresztbejátszás után helyosztók döntenek a helyezésekről.
A középdöntőben és a döntőben a játékidő 2 x 15 perc, a döntő 2. napján döntetlen esetén
hosszabbítás nincs, 3-3 büntetőrúgás dönt a győztesről.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-34/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, Jovanovic Aleksandar 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.
FEB-I-35/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csábi József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában és a 85. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 85. § (1) bekezdés b) alapján a sportszakembert 100.000,- Ft, azaz Százezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-36/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Varga Roland labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-37/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Eppel Márton labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-38/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 16. napján lejátszott Nyíregyháza - Fehérvár NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja és az FSZ 7. § (4) bekezdés e) pontja
szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetést
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 16. napján lejátszott Nyíregyháza - Fehérvár NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár 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 az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetést
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-39/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 15. napján lejátszott Puskás FC - Paks NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Paksi FC Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-I-40/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 16. napján lejátszott MTK – Honvéd NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd FC Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-I-41/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 17. napján lejátszott Diósgyőr – Kecskemét NB I-es
bajnoki 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 alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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FEB-I-42/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 17. napján lejátszott Haladás - Pécs NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont
Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt
100.000,- Ft. azaz Százezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 17. napján lejátszott Haladás - Pécs NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont PMFC Sport Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt
100.000,- Ft. azaz Százezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-43/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 17. napján lejátszott Győr - FTC
NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Győri ETO FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (3) bekezdés e) pontja, valamint az FSZ 86. § (1)
bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a alapján a sportszervezetet, 100.000,- Ft.
azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 17. napján lejátszott Győr - FTC
NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 150.000,- Ft. azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-44/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 16. napján lejátszott Újpest - DVSC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft.
sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 300.000,- Ft. azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 16. napján lejátszott Újpest - DVSC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 200.000,- Ft. Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-II-2/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fazakas Géza
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.
FEB-II-3/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Beliczky Gergő 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.
FEB-II-4/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 16. napján lejátszott Békéscsaba - ZTE NB II-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Békéscsaba 1912 Előre FC Zrt. 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 200.000,- Ft, azaz
Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 16. napján lejátszott Békéscsaba - ZTE NB II-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont ZTE FC Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § B) 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.
FEB-III-1/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Zimányi Ádám 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.
FEB-III-2/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bocsi Zoltán sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (1) bekezdés b) alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 3 (három)
soron következő NB III-as bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-3/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Ádám 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.
FEB-III-4/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Laták Bertold 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.
FEB-III-5/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Petrezselyem 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
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-6/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csirinyi Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-7/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Elek 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
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-8/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Simon András
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 férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-9/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pleszkán Tibor
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
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-III-10/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szűcs László 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
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-11/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kvasznovszky József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83.
§ (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés b) alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől (kispadtól) 3 (három) soron következő NB III-as bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-21/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Horváth Zsolt 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 Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-22/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Herczog Gyula 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 Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-23/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Dombai András labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-24/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Szili Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-25/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Wágner András Gusztáv 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 Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-26/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Demkó Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § - ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-27/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Vadon Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. § - ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar Kupa országos
főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-28/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Rédei Róbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-29/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dobos Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. § -ban
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-30/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Fehér Kornél labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. § -ban
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar Kupa országos
főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-31/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Szalai László 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 Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-32/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Farkas Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § -ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-33/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 13. napján lejátszott Hévíz - FTC
Magyar Kupa
országos főtábla
mérkőzésen az eljárás alá vont
FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) 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.
FEB-VI-34/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 13. napján lejátszott Vasas - Diósgyőr Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Vasas 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 100.000,- Ft. azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 13. napján lejátszott Vasas - Diósgyőr Magyar Kupa
országos főtábla 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 0) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft. azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VI-35/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 13. napján lejátszott Budaörs - Újpest Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) 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.
FEB-VI-36/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 13. napján lejátszott Testvériség - Fehérvár
Magyar
Kupa országos főtábla
mérkőzésen az eljárás alá vont
Testvériség SE sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § a) és e) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés p) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-5/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB a Tatabánya Futball Club 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 Tízenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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FEB-VIII-6/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB a Fűzfői AK sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
8400,- Ft, azaz Nyolcezer-négyszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-7/2014-15. (08.14.) számú határozat
Az FB a Csács – Nemesapáti SE sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
8400,- Ft, azaz Nyolcezer-négyszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-8/2014-15. (08.18.) 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
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-10/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT a Győri ETO FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-11/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-12/2014-15. (08.19.) 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
12.000,- Ft, azaz Tizentkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-13/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT a Gyöngyösi AK
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,
FEB-VIII-14/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT a PMFC Sport Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-15/2014-15. (08.18.) 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
12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-16/2014-15. (08.19.) 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 Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-17/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT a Csepel FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-18/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT a DTC Futball 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,
FEB-VIII-19/2014-15. (08.19.) számú határozat
Az FT a Tatabánya FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
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10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-20/2014-15. (08.19.) 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. augusztus 27.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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