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Elnökségi határozat
ELN-165/2014 (08.29.) számú határozat
Az MLSz elnöksége a ELN-142/2014 (07.22) számú határozattal elfogadott „Férfi felnőtt nagypályás
labdarúgó Nemzeti Bajnokság I. osztály (OTP Bank Liga) vagyoni értékű jogainak értékesítéséből
származó bevételek elosztási szabályzata 2014 – 2015” megnevezésű dokumentum 5.a) és c) pontjai
alapján, a felnőtt A-válogatott összetartására meghívott játékosok el nem engedése miatt, az OTP
Bank Liga-ban szereplő DVSC-TEVA csapatát üzemeltető DVSC FSZ Zrt., valamint az Újpest FC
csapatot üzemeltető Újpest 1885 Futball Kft. részére járó televíziós kifizetés következő részletéből
500 ezer - 500 ezer Ft levonásról döntött.
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Versenybizottsági határozatok
437/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014. augusztus 23-án ( szombat ) 20.30 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Szombathelyi Haladás
Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. augusztus 24. ( vasárnap )
20.30 óra
438/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014. augusztus 24-én ( vasárnap ) 20.30 órára kisorsolt Új Lombard Sport Kft. – Győri ETO FC Kft.
OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. augusztus 23. ( szombat )
20.30 óra
439/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014. augusztus 10-ről ( vasárnap ) elhalasztott FTC Labdarúgó Zrt. – Dunaújváros PASE Kft. OTP
Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzést a következő
időpontra tűzte ki: 2014. augusztus 27. ( szerda ) 18.30 óra
440/2014. (08.14.) számú határozat
Engedélyezi, hogy a Dunaújváros PASE Kft. 2014-2015. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság őszi szezonjában megrendezésre kerülő hazai bajnoki
mérkőzéseinek nevezési lapon bejelentett helyszínét módosítsa. A mérkőzések új helyszíne:
Székesfehérvári Sóstói Stadion
( 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10. )
441/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014. augusztus 23-án ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt Csepel FC Kft. – DTC Futball Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. augusztus 22. ( péntek ) 17.00 óra
442/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014. augusztus 24-én ( vasárnap ) 17.30 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. – Várda Labdarúgó Kft.
NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. augusztus 23. ( szombat ) 10.00 óra
443/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. és II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokságra, a 2014-2015. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-18 és U-16 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokságra illetve a 2014-2015. évi I. és II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokságra benevezett sportszervezetek által benyújtott nevezéseket
elfogadta és a csoportbeosztásokat elkészítette.
444/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
445/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-18 és U-16 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
446/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Keleti csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
447/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Keleti csoport 1-13. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
448/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép ”A” csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
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449/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép ”B” csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
450/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Keleti csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
451/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Nyugati csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
452/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Nyugati csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
453/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Nyugati csoport 1-13. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
454/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Keleti csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
455/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Nyugati csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
456/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Északi csoport 1-14. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
457/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Keleti csoport 1-14. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
458/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Keleti csoport 1-14. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
459/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
460/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Keleti csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
461/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Nyugati csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
462/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Nyugati csoport 1-13. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
463/2014. (08.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Nyugati csoport 1-14. forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
464/2014. (08.18.) számú határozat
A 2014-2015. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 7-9.
forduló bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait kitűzte.
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465/2014. (08.18.) számú határozat
A 2014. augusztus 24-én ( vasárnap ) 17.30 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – FC Tiszaújváros NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. augusztus 23. ( szombat ) 17.00 óra
466/2014. (08.18.) számú határozat
A 2014. augusztus 23-án ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt Hajdúböszörményi TE – Cigánd SE NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói
jogának felcserélését engedélyezi. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Cigánd SE Sporttelep ( 3973 Cigánd, Fő út 47. ) 2014. augusztus 23. ( szombat ) 17.30 óra
467/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa ”A” csoportjának 1-6. forduló
mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
468/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa ”B” csoportjának 1-6. forduló
mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
469/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa ”C” csoportjának 1-6. forduló
mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
470/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa ”D” csoportjának 1-6. forduló
mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
471/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa ”E” csoportjának 1-6. forduló
mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
472/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa ”F” csoportjának 1-6. forduló
mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
473/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa ”G” csoportjának 1-6. forduló
mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
474/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa ”H” csoportjának 1-6. forduló
mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
475/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014. augusztus 30-án ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt Rákosmenti KSK – Újbuda Labdarúgó Kft.
NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezi. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Sport11 Sporttelep
( 1112 Budapest, Kánai út 2. )
2014. augusztus 31. ( vasárnap ) 17.30 óra
476/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014. szeptember 14-én ( vasárnap ) 16.30 órára kisorsolt Fehérvár FC Kft. – Gyulai Termál FC NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. szeptember 13. ( szombat ) 13.00 óra
477/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014. augusztus 21-én elmaradt Siófoki Bányász SE – Vasas Akadémia Kft. II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoport bajnoki mérkőzés
újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. augusztus 26. ( kedd ) 12.00 óra
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478/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014. augusztus 21-én elmaradt Siófoki Bányász SE – Vasas Akadémia Kft. II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoport bajnoki mérkőzés
újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. augusztus 26. ( kedd ) 10.00 óra
479/2014. (08.25.) számú határozat
A 2014. augusztus 23-án félbeszakadt Szentlőrinc SE – Mohácsi TE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (4:0) Szentlőrinc SE javára igazolja.
480/2014. (08.27.) számú határozat
A 2014. szeptember 13-án ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. –
Vasas FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. szeptember 12. ( péntek ) 15.30 óra
481/2014. (08.27.) számú határozat
A 2014. szeptember 27-én ( szombat ) 16.00 órára kisorsolt BFC Siófok Kft. – ZTE FC Zrt. Merkantil
Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. szeptember 26. ( péntek ) 15.30 óra
482/2014. (08.28.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 2. forduló mérkőzéseinek kezdési
időpontjait kitűzte.
483/2014. (08.29.) számú határozat
A Tatabánya FC Kft. sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2014. augusztus 16-án
( szombat ) 17.30 órákor lejátszott Tatabánya FC Kft. – Rákosmenti KSK NB III. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (0:1) törli
és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel a Tatabánya
FC Kft. sportszervezete javára igazolja illetve egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen
1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a Rákosmenti KSK csapatának évi
összeredményéből. Az óvási díjat visszautalja.
484/2014. (08.29.) számú határozat
A 2014. augusztus 9-én ( szombat ) 17.00 órakor lejátszott Kunszállás SE – Rákosmenti KSK Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa mérkőzés pályán elért eredményét (1:8) törli és egyben a
mérkőzést 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel a Kunszállás SE sportszervezete javára igazolja.
485/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 13-án ( szombat ) 18.30 órára kisorsolt Dunaújváros PASE Kft. – Nyíregyháza
Spartacus FC Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki
mérkőzés pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezi. A mérkőzés új helyszíne és kezdési
időpontja:
Nyíregyháza Városi Stadion
( 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. )
2014. szeptember 13. ( szombat ) 18.30 óra
486/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 27-én ( szombat ) 18.30 órára kisorsolt Dunaújváros PASE Kft. – Puskás FC Kft.
OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezi. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Puskás Akadémia Pancho Aréna
( 8086 Felcsút, Fő út 176. )
2014. szeptember 27. ( szombat ) 18.30 óra
487/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 6-án ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. – Kaposvári Rákóczi
Labdarúgó Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. szeptember 6. ( szombat ) 17.00 óra
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A Gyirmót FC Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt
eljárási költségként 30.000,- Ft. + ÁFA-t befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
488/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 19-én ( péntek ) 15.30 órára kisorsolt Vasas FC Kft. – Békéscsaba 1912 Előre
Zrt. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. szeptember 20. ( szombat ) 19.00 óra
489/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 10-én ( szerda ) 19.00 órára kisorsolt Vecsési FC – FTC Labdarúgó Zrt. Férfi
Felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési
időpontja:
Budai II. László Stadion
( 1151 Budapest, Széchenyi tér 8-10. )
2014. szeptember 10. ( szerda ) 19.00 óra
490/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 2-án ( kedd ) 16.30 órára kisorsolt BFC Siófok Kft. – Soproni Vasutas Futball Kft.
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontjának módosítását illetve
pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezi. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
Soproni Városi Stadion
( 9400 Sopron, Káposztás u. 4. )
2014. szeptember 2. ( kedd ) 13.00 óra
491/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 2-án ( kedd ) 16.30 órára kisorsolt ZTE FC Zrt. – Kaposvári Rákóczi Labdarúgó
Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új
helyszíne és kezdési időpontja:
ZTE Aréna Füves 1. pálya
( 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. )
2014. szeptember 2. ( kedd ) 16.30 óra
492/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 2-án ( kedd ) 16.30 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Szeged 2011 Kft. Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és
kezdési időpontja:
DVSC Stadion
( 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. )
2014. szeptember 2. ( kedd ) 16.30 óra
493/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 3-án ( szerda ) 16.00 órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. – Dunaújváros PASE Kft.
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját illetve helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
Hidegkuti Nándor Stadion Füves 1. pálya
( 1087 Budapest, Salgótarjáni u. 12-14. )
2014. szeptember 3. ( szerda ) 14.00 óra
494/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 16-án ( kedd ) 16.00 órára kisorsolt F.C. Ajka Kft. – Újpest FC Kft. Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési
időpontja: 2014. szeptember 17. ( szerda ) 16.00 óra
495/2014. (09.01.) számú határozat
A 2014. szeptember 6-án ( szombat ) 16.30 órára kisorsolt Hajdúböszörményi TE – Felsőtárkány SC
SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés
pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezi. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Felsőtárkány SC SE Sporttelep
( 3324 Felsőtárkány, Ifjúság út 1. )
2014. szeptember 6. ( szombat ) 16.30 óra
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496/2014. (09.03.) számú határozat
A 2014. szeptember 13-án ( szombat ) 16.30 órára kisorsolt Szeged 2011 Kft. – FC Csákvár Kft.
Merkantil Bank NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kezdési időpontjának módosítását illetve pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezi. A
mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
Csákvári TK Sporttelep
( 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. )
2014. szeptember 12. ( péntek ) 19.00 óra
497/2014. (09.03.) számú határozat
A 2014. szeptember 6-án ( szombat ) 16.30 órára kisorsolt Újbuda Labdarúgó Kft. – BKV 2013 Futball
Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. szeptember 5. ( péntek ) 16.30
óra
498/2014. (09.03.) számú határozat
A 2014. szeptember 10-én ( szerda ) 15.30 órára kisorsolt Felsőtárkány SC SE – Honvéd FC Kft. Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
kezdési időpontja: 2014. szeptember 9. ( kedd ) 15.30 óra
F-038/2014-2015. (08.25.) számú határozat
A Versenybizottság a Labdakergető BKSE 2014–2015. évi férfi felnőtt futsal NB II bajnokságra
benyújtott nevezését elfogadta.
F-039/2014-2015. (08.25.) számú határozat
A DEAC SNK Kft. 2014–2015. évi női felnőtt futsal NB II bajnokságra benyújtott nevezését elfogadta.
F-040/2014-2015. (08.26.) számú határozat
A versenybizottság megállapította, hogy az SK-Ajka Padragkút SE sportszervezet 2014. augusztus
26-án írásban bejelentette visszalépését a 2014-2015. évi férfi felnőtt futsal NB II bajnokság további
küzdelmeitől.
A Versenybizottság a 2014-2015. évi férfi felnőtt futsal NB II bajnokság versenyéből kizárja a az SKAjka Padragkút SE sportszervezet csapatát.
F-041/2014-2015. (08.27.) számú határozat
Az 1988 Déli Dupont FC, az Aramis SE, a Dunaújvárosi Főiskola DSE, az ETO Futsal Sportszervező
és Szolgáltató Kft., az FCV Sportszervező Kft., a Méhkeréki SE, az MVFC Sportszervező kft., a
Rubeola FC, a Szombathelyi Haladás VSE, az Újszegedi TC, a BEAC, a BME Futsal Club a DEAC
SNK Kft., a Göcsej SK, a Kastélydombi SE, a Kincsem Lovaspark SE, a Levegő-Energia SC, a
Magyar Máltai SZSE, a Petőfi DSZSE, a REAC SISE, a Tolna-Mözsi FSE, a Törökszentmiklósi SZKE
és az Újpest FC sportszervezetek 2014–2015. évi férfi felnőtt Futsal Magyar Kupa versenyébe
benyújtott nevezéseit elfogadta.
F-042/2014-2015. (08.27.) számú határozat
Az Astra HFC Kft., a BME Futsal Club Pro, az ELTE SE, az ETO Futsal Sportszervező és Szolgáltató
Kft., a Hajdúböszörményi TE, a Miskolci Vénusz NFSE, a Tolna-Mözsi Sportszervező Kft., az
Univerzum NFC, a DEAC SNK Kft., a Göcsej SK, az MVFC Berettyóújfalu Egyesület, az Obsitos SE, a
Szekszárdi UFC, a Tolna-Mözsi FSE és az Újbaroki SE sportszervezetek 2014–2015. évi női felnőtt
Futsal Magyar Kupa versenyébe benyújtott nevezéseit elfogadta.
F-043/2014-2015. (08.28.) számú határozat
A Versenybizottság az MVFC Sportszervező Kft. és az Újszegedi TC férfi futsal NB I sportszervezetek
írásbeli kérelmét, melyben a 2014. október 31-én 19:30 órára kiírt MVFC Sportszervező Kft. –
Újszegedi TC férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezését kérik, elutasítja.
F-044/2014-2015. (08.27.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014-2015. évi férfi felnőtt futsal NB II bajnokság csapatait három csoportba
(Keleti-, Közép-, és Nyugati) sorolja.
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Nyugati csoport
Barátok Győri FC SE
Göcsej SK
Siófoki Futsal Club SE
Labdakergető BKSE
Asterix SC
Nagytétényi SE
Törökbálinti Focisuli
TFSE
Aramis SE
BEAC
BME Futsal Club
Dream Team FC SE
Kormányőr SE
FTC Futsal Kft.

Közép csoport
Gödi SE
Piliscsabai CSLE
Szuperinfó-Vác Futsal SE
Hódmezővásárhelyi FC
SZTE EHÖK SE
Tolna-Mözsi Futsal SE
Újpesti Futsal Club
Limes SZ SE
ETO Futsal Kft.
UTE
Nagymaros FC
1988 Déli Dupont FC
Levegő-Energia HFC
MTK

Keleti csoport
DEAC SNK Kft.
Covritas NSZ Kft.
Energia SC
Kincsem Lovaspark SE
Magyar Máltai SZSE
MVFC Sportszervező Kft.
Nyírgyulaj KSE
Petőfi Diák és SZ SE
Törökszentmiklósi SZKE
Kastélydombi SE
Romhány SE
REAC SISE
Pestszentlőrinci SA
XVII. ker. Rákosmenti TK
A csoport besorolása végleges, ellene jogorvoslatnak helye nincs!
A rájátszás menete a következő:
Az alapszakasz 26. fordulójának befejezését követően a rájátszásban az 1-14. helyen végzett
csapatok a csoportok azonos helyén végzett csapatokkal játszanak tovább, körmérkőzéses (odavisszavágó) formában 6 fordulót (4-4 mérkőzés csapatonként), amelyeken a játéknapok: hétfő és
csütörtök.
A csapatok a rájátszásba nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és
góljaikat.
A bajnokságból nem juthat fel olyan sportszervezet csapata, amely sportszervezetnek a 2014-2015.
évi férfi futsal NB I bajnokságban már szerepel csapata (abban az esetben sem juthat fel, ha
bajnokság végén az NB I bajnokságban szereplő csapata kiesik).
Az adott csoportból azon csapat jogosult a feljutásra (rájátszás azon részében való részvételre, amely
a feljutásról ill. az osztályozó mérkőzésen való részvételről dönt), amely ezen csapat(ok) után a
legjobb helyezést érte el.
F-045/2014-2015. (08.27.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014-2015. évi női felnőtt futsal NB II bajnokság rájátszásának menete a
következő:
Az alapszakasz 22. fordulójának befejezését követően a rájátszásban Felső-ágán az 1-4. helyen
végzett csapatok a Középső-ágon az 5-8. helyen végzett csapatok az Alsó-ágon a 9-11. helyen
végzett csapatok játszanak tovább, körmérkőzéses (oda-visszavágó) formában 6 fordulót.
A csapatok a rájátszásba magukkal viszik az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A bajnokságból nem juthat fel olyan sportszervezet csapata, amely sportszervezetnek a 2014-2015.
évi női futsal NB I bajnokságban már szerepel csapata (abban az esetben sem juthat fel, ha
bajnokság végén az NB I bajnokságban szereplő csapata kiesik).
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Az adott csoportból azon csapat jogosult a feljutásra (rájátszás azon részében való részvételre, amely
a feljutásról ill. az osztályozó mérkőzésen való részvételről dönt), amely ezen csapat(ok) után a
legjobb helyezést érte el.
F-046/2014-2015. (08.29.) számú határozat
A Versenybizottság az MVFC Sportszervező Kft. és az Újszegedi TC férfi futsal NB I sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. október 31-én 19:30 órára kiírt MVFC Sportszervező Kft. –
Újszegedi TC férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. november 3. (hétfő), 19:30 óra
F-047/2014-2015. (08.29.) számú határozat
A Versenybizottság az MVFC Sportszervező Kft. és az Dunaújvárosi Főiskola DSE férfi futsal NB I
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. szeptember 5-én 19:30 órára kiírt MVFC
Sportszervező Kft. – Dunaújvárosi Főiskola DSE férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. szeptember 8. (hétfő), 19:00 óra
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-45/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet elkövette a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 92. §-a szerinti fegyelmi vétséget, ezért a sportszervezetet az FSZ. 92. § a) pontja
alapján 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-46/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet elkövette a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 87. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 87. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
FEB-I-47/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 23. napján lejátszott Paks - Újpest 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 FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-48/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 23. napján lejátszott Fehérvár - MTK 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 100.000,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-I-49/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 24. napján lejátszott DVSC - Haladás 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 FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-50/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 23. napján lejátszott Kecskemét – Dunaújváros NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Kecskeméti TE Labdarúgó 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-II-5/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Márton Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában és az FSZ 83. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket
elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés b) alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől (kispadtól) 2 (kettő) soron következő NB II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-6/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Házi László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) alapján a sportszakembert a kispadtól 1 (egy) soron következő
NB II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-7/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 85. § (1) és
az FSZ 51. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 51. § (2) bekezdése alapján a sportszakembert a sporttevékenységtől (sportszakmai
tevékenység végzésétől) eltiltja mindaddig, ameddig a sportszakember az MLSZ FEB I-
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207/2013-14. számú jogerős határozatában kiszabott 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint
pénzbüntetést az MLSZ részére nem fizeti meg.
A pénzbüntetés - az MLSZ Gazdasági Igazgatóság igazolása alapján - azon a napon minősül
megfizetettnek, amikor azt az MLSZ bankszámláján jóváírták, vagy a szövetség pénztárába
befizették.
FEB-II-8/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth András sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 85. § (1) és
az FSZ 51. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 51. § (2) bekezdése alapján a sportszakembert a sporttevékenységtől (sportszakmai
tevékenység végzésétől) eltiltja mindaddig, ameddig a sportszakember az MLSZ FEB II-1211/2013-14. számú jogerős határozatában kiszabott 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint
pénzbüntetést az MLSZ részére nem fizeti meg.
A pénzbüntetés - az MLSZ Gazdasági Igazgatóság igazolása alapján - azon a napon minősül
megfizetettnek, amikor azt az MLSZ bankszámláján jóváírták, vagy a szövetség pénztárába
befizették.
FEB-III-12/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Damahou Bailly Joel Eric labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75.
§ (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § 2) bekezdése alapján a labdarúgót 2 (kettő)
soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-13/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Zoltán
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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-14/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Majzik Zoltán 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-III-15/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vágó Zoltan 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-16/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Mihály sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja és az FSZ 13. §-ában foglaltak alapján a sportszakembert
írásbeli megrovásban részesíti.
FEB-III-17/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mészáros Dániel 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 férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-18/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Müllerlei Szabolcs 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-19/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dér Zoltán sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől 2 (kettő) soron következő hazai NB III-as bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-20/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Májer 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-21/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ferkó 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-22/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Miskei Attila sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében és a 85. § 1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket 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-III-23/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Németh 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-24/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth 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-25/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Csepel FC Kft.
sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. §
(1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-III-26/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Szeged SC Kft. sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-III-27/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Szekszárdi UFC
sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. §
(1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-III-28/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Gyöngyösi AK
sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. §
(1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-III-29/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy az Orosháza FC FK Kft.
sportszervezet
(FSZ) 86. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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a Fegyelmi Szabályzat

Ezért az FSZ 87. § (1) bekezdés a)
részesíti.

pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben

FEB-III-30/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Sárvár FC
sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-III-31/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Kazincbarcikai SC FC Kft.
sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 86. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-III-32/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Putnok FC Kft. sportszervezet elkövette a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
86. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
FEB-III-33/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 23. napján lejátszott Dorog – Győri ETO NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Dorogi FC sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-IV-1/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mitterstiller Csaba Lajos sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
83. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés b) alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől (kispadtól) 3 (három) soron következő női NB I-es bajnoki mérkőzésre
eltiltja.
FEB-IV-2/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Samu Anna labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női U-19 korosztályú
válogatott nemzetközi barátságos, felkészülési mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-1/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Apatini Márk 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 futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-37/2014-15. (08.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 13. napján lejátszott Szászvár - Pécs
Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Szászvári SE 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.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 13. napján lejátszott Szászvár - Pécs
Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont PMFC Sport Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés e) pontjaiban, valamint az FSZ 101.
§ (2) bekezdés a/aa. pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/aa. pontja alapján a sportszervezetet 400.000,- Ft, azaz
Négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VI-38/2014-15. (08.28.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Sütő Szilárd sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §. (3)
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésre eltiltja.
FEB-VIII-21/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT az FC Ajka 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 Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-22/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT a Cigánd SE
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-23/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT a Felsőtárkány 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,
FEB-VIII-24/2014-15. (08.26.) 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
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-25/2014-15. (08.26.) 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
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-26/2014-15. (08.26.) 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,
FEB-VIII-27/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT a Városi Sportkör Tököl Egyesület 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-28/2014-15. (08.26.) számú határozat
Az FT a Szekszárdi UFC 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. szeptember 04.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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