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Versenybizottsági határozatok
499/2014. (09.05.) számú határozat
A Létavértes SC ’97 csapatát a 2014-2015. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó
bajnokság Keleti csoportjából kizárja. A csapat elért eredményeit törli és a bajnokság utolsó helyére
helyezi.
500/2014. (09.05.) számú határozat
A Létavértes SC ’97 csapatait a 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnokságokból kizárja. A csapatok elért
eredményeit törli és a bajnokság utolsó helyére helyezi.
501/2014. (09.03.) számú határozat
A Létavértes SC ’97 csapatait a 2014-2015. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnokságokból kizárja. A csapatok elért
eredményeit törli és a bajnokság utolsó helyére helyezi.
502/2014. (09.03.) számú határozat
A 2014. szeptember 10-én ( szerda ) 15.30 órára kisorsolt Szeged 2011 Kft. – SzTK Futball Kft. Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
kezdési időpontja: 2014. szeptember 9. ( kedd ) 15.30 óra
503/2014. (09.03.) számú határozat
A 2014. szeptember 13-án ( szombat ) 16.30 órára kisorsolt Felsőtárkány SC SE – Nyírbátori FC NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. szeptember 13. ( szombat ) 13.00 óra
F-048/2014-2015. (09.02.) számú határozat
Női Futsal Magyar Kupa
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

1

2014.09.06 szombat 15:00 MVFC BERETTYÓÚJFALU DEAC SNK KFT.

1

2014.09.06 szombat 20:00 GÖCSEJ SPORT KLUB

ETO FUTSAL KFT.

1

2014.09.07 vasárnap 10:00 SZEKSZÁRDI UFC

TOLNA-MÖZSI N KFT

1

2014.09.07 vasárnap 14:30 OBSITOS SE

UNIVERZUM SPORT CLUB

1

2014.09.07 vasárnap 14:30 ÚJBAROK SE

TOLNA-MÖZS FSE

1

2014.09.07 vasárnap 19:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE ELTE SE

1

2014.09.07 vasárnap 19:45 BME FUTSAL CLUB PRO

MISKOLCI VÉNUSZ NFSE

F-049/2014-2015. (09.02.) számú határozat
A Versenybizottság a Méhkeréki SE és az Aramis SE férfi futsal NB I sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2014. szeptember 11-én 20:00 órára kiírt Méhkeréki SE – Aramis SE férfi
futsal
NB
I
bajnoki
mérkőzés
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. október 2. (csütörtök), 20:00 óra
F-050/2014-2015. (09.03.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli Dupont FC, az Aramis SE, a Dunaújvárosi FDSE, az ETO Futsal
Sportszervező Kft., az MVFC Berettyóújfalu Egyesület, a Méhkeréki SE, a Szilágyi DSE-Veszprém, a
Szombathelyi MÁV Haladás VSE, a Rubeola FC és az Újszegedi TC sportszervezetek 2014–2015. évi
I. osztályú fiú U20 korosztályú futsal bajnokságra benyújtott nevezéseit elfogadta.
F-051/2014-2015. (09.03.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli Dupont FC, az Aramis SE, a Dunaújvárosi FDSE, az ETO Futsal
Sportszervező Kft., az MVFC Berettyóújfalu Egyesület, a Méhkeréki SE, a Szilágyi DSE-Veszprém, a
Szombathelyi MÁV Haladás VSE, a Rubeola FC és az Újszegedi TC sportszervezetek 2014–2015. évi
I. osztályú fiú U17 korosztályú futsal bajnokságra benyújtott nevezéseit elfogadta.
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F-052/2014-2015. (09.03.) számú határozat
A Versenybizottság az Asterix SC, a BME Futsal Club SE, a Covritas NSZ Kft., a Dunakeszi Kinizsi
Futsal Klub, az Energia SC Gyöngyös, az ELTE SE, a Ferihegyi Sportakadémia Vecsés Kft., a
Félegyházi Térségi Sportiskola N Kft., a Jászberényi FC, a Levegő-Energia FC, a Nyírgyulaj KSE, az
Ózdi VSE, a Petőfi DSZSE, a PCSLE-PAFC, a REAC SISE, a Romhány SE, a Szászvári SE, a
Szuperinfó Vác FSE, a Törökbálinti Focisuli Egyesület és a Zsámbéki SK sportszervezetek 2014–
2015. évi II. osztályú fiú U20 korosztályú futsal bajnokságra benyújtott nevezéseit elfogadta.
F-053/2014-2015. (09.03.) számú határozat
A Versenybizottság az Aramis SE, Asterix SC, a BME Futsal Club SE, a Covritas NSZ Kft., a
Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub, az Energia SC Gyöngyös, az ELTE SE, a Ferihegyi Sportakadémia
Vecsés Kft., a Félegyházi Térségi Sportiskola N Kft., a Kelen SC, a Levegő-Energia FC, a Limes
SZSE, Lukács DSE, a Nyírgyulaj KSE, a Petőfi DSZSE, a Szászvári SE, a Szent Pál Akadémia FC, a
Szuperinfó Vác FSE, a Tolna-Mözsi FSE és a ZTE FC Zrt. sportszervezetek 2014–2015. évi II.
osztályú fiú U17 korosztályú futsal bajnokságra benyújtott nevezéseit elfogadta.
F-054/2014-2015. (09.03.) számú határozat
A Versenybizottság az Astra HFC Kft., a Covritas NSZ Kft., az ETO Futsal Sportszervező Kft., a Gyula
és Környéke GYSC, a Kiskunfélegyházi HTK, a Szent Mihály FC SE, a Tolna-Mözsi FSE, a
Veresegyházi VSK, és a ZTE FC Zrt. sportszervezetek 2014–2015. évi I. osztályú leány U17
korosztályú futsal bajnokságra benyújtott nevezéseit elfogadta.
F-055/2014-2015. (09.03.) számú határozat
A Versenybizottság az Astra HFC Kft., a BME Futsal Club, SE, a Covritas NSZ Kft., a Csepel FC SE,
az ETO Futsal Sportszervező Kft., a Göcsej SK, a Hajdúböszörményi TE, a Levegő-Energia FC, a
Miskolci Vénusz NFSE, a Szent Mihály FC SE, a Szombathelyi Egyetemi SE, a Tolna-Mözsi FSE, az
Univerzum NFC, a Veresegyházi VSK, és a ZTE FC Zrt. sportszervezetek 2014–2015. évi I. osztályú
leány U15 korosztályú futsal bajnokságra benyújtott nevezéseit elfogadta.
F-056/2014-2015. (09.05.) számú határozat
A 2014-2015. évi női futsal NB II 1. fordulójának időpontjai a következőek:
Női futsal NB II
forduló

dátum

idő

nap

vendég

hazai

1

2014.09.13 szombat 16:00 SKORPIÓ SE

MVFC BERETTYÓÚJFALU

1

2014.09.14 vasárnap 12:00 DEAC SNK KFT.

VERESEGYHÁZ VSK

1

2014.09.14 vasárnap 13:00 ÚJBAROK SE

WANTED SZSC

1

2014.09.14 vasárnap 17:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE OBSITOS SE

1

2014.09.14 vasárnap 19:00 KÖZTERÜLET

SZEKSZÁRDI UFC

F-057/2014-2015. (09.05.) számú határozat
A Versenybizottság megvizsgálta az ETO Futsal Kft. és az az Astra HFC Kft. női futsal NB I
sportszervezetek írásbeli kérelmét, melyben a 2014. szeptember 14-re kiírt ETO Futsal Kft. – Astra
HFC Kft. női futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezését kérik, elutasítja.
F-058/2014-2015. (09.05.) számú határozat
A 2014-2015. évi női futsal NB I 1. fordulójának időpontjai a következőek:
Női futsal NB I
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

1

2014.09.14 vasárnap 15:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

1

2014.09.14 vasárnap 17:00 TOLNA-MÖZSI NONPROFIT KFT UNIVERZUM SPORT CLUB

1

2014.09.14 vasárnap 18:00 BME FUTSAL CLUB PRO

MISKOLCI VÉNUSZ NFSE

1

2014.09.14 vasárnap 20:00 ETO FUTSAL KFT.

ASTRA HFC KFT.
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ELTE SE

Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-51/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Zsidai 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-I-52/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Muscat Rowen 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-52-1/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása nélkül 2014. szeptember 2. napján meghozott FEB-I-52/2014-15.
ügyiratszámú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
FEB-I-53/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kelic Renato 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-I-54/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet ellen FEB-ID-9/2014-15. ügyiratszám alatt
elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti, mivel
nem állapítható meg fegyelmi vétség elkövetése.
FEB-I-55/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 31. napján lejátszott MTK – FTC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja 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 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-56/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 30. napján lejátszott Újpest – Honvéd NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja és az FSZ 7. § (4) bekezdés a) és e) pontjai szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 30. napján lejátszott Újpest – 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 o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-I-57/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 27. napján lejátszott FTC – Dunaújváros NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja és az FSZ 7. § (4) bekezdés a) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
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FEB-I-58/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 31. napján lejátszott Diósgyőr - Debrecen 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 és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-59/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 30. napján lejátszott Nyíregyháza – Lombard NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus 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-II-9/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tímár 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-10/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fehér 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-11/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (1) bekezdés a) alapján a sportszakembert 100.000,- Ft, azaz Százezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-II-12/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Demjén Gábor
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-13/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vachtler Csaba
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-II-14/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Takács Krisztofer Lajos labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-15/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 30. napján lejátszott Szigetszentmiklós - 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-34/2014-15. (09.02.) számú határozat
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Az FT megállapította, hogy Kaszás Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-35/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Hortó Attila
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-36/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth Norman labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-37/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szűcs Zoltán
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-38/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Bence
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. (2) bekezdés a) pontja a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-39/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Richárd
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. (2) bekezdés a) pontja a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-40/2014-15. (09.02.) számú határozat
mérkőzésen az eljárás alá vont Csepel FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 101. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/aa. pontja alapján a sportszervezetet 300.000,- Ft, azaz
Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-40-1/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása nélkül 2014. szeptember 2. napján meghozott FEB-III-40/2014-15.
ügyiratszámú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
FEB-III-41/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. augusztus 30. napján lejátszott REAC - Orosháza NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont REAC Sport Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontjai 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-IV-3/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Várkonyi Orsolya labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. (2) bekezdés a) pontja a labdarúgót 1 (egy) soron következő női felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-IV-4/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Volein Viktor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
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Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés b) alapján a sportszakembert mindennemű sporttevékenységtől
2014. szeptember 2. napjától kezdődően 3 (három) hónapra eltiltja.
FEB-IV-5/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Frank Ildikó
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. (2) bekezdés a) pontja a labdarúgót 3 (három) soron következő női felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-IV-6/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dudás Dóra
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. (2) bekezdés a) pontja a labdarúgót 3 (három) soron következő női felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-IV-7/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dián Ágnes
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-2/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vidák 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 férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-3/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Veres Gergely labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-4/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bajnók Imre labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-39/2014-15. (09.04.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Molnár Máté
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 Liga Kupa
mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-40/2014-15. (09.04.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Kvekveskiri Irakliy 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 Liga Kupa
mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-41/2014-15. (09.04.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Tóth Gábor
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő Liga Kupa
mérkőzésre eltiltja.
FEB-VIII-29/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§
(4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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FEB-VIII-30/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT az SZTK Futball 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,
FEB-VIII-31/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT a Soproni Vasutas Futball 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-32/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT a BFC Siófok Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-33/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT a Vasas Futball 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,
FEB-VIII-34/2014-15. (09.02.) számú határozat
Az FT a Veresegyház VSK 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-35/2014-15. (09.02.) 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
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-36/2014-15. (09.02.) 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
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-37/2014-15. (09.04.) számú határozat
Az FB a Vasas Futball 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,
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Jogi Bizottsági határozat
1/2014. (08.28.) számú határozat
A kérelmező által törvényességi felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, a
kérelemmel támadott határozatokat hatályában fenntartja.
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Igazolási és Vitarendezési Bizottsági határozat
IVB-3-3/2014. (09.08) számú határozat
A Bizottság helyt ad a Vasas Futball Club Kft. kérésének és az eljárást megszünteti.
Az IVB a tárgyalás napján a tárgyalás érdekében határozatképes létszámban megjelent, a halasztási
kérelem késve érkezett, ezért a NYIÁSZ 5.§ (9) rendelkezése alapján a befizetett 150.000.- Ft eljárási
költség nem jár vissza.
A Vasas Futball Club Kft. ügyvezetője, Vancsa Miklós a fellebbezési jogáról lemondott.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Magyar Labdarúgó Szövetség tagjait, hogy a 30/2014 (08.29.) számú Hivatalos
Értesítőben megjelent ELN-158/2014 (08.26.) számú Elnökségi határozatban adminisztratív hiba
történt.
Klub:
-

a „Grosics Akadémia Futball klub/Szeged 2011. Kft.” helyes megnevezése Szeged 2011. Kft.
a „Paksi SE” helyes megnevezése Paksi FC Kft.

Budapest, 2014. szeptember 11.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár
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