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Elnökségi határozatok
ELN-166/2014 (09.18.) számú határozat
Az elnökség meghallgatta és megtárgyalta a férfi felnőtt A-válogatott szövetségi kapitányának
beszámolóját.
Az elnökség a beszámoló, a vitában elhangzottak és a Szakmai Bizottság valamint az Utánpótlás
Reform Tanácsadó Testület írásos állásfoglalása ismeretében nem fogadta el megfelelőnek a 2014.
január 6. - szeptember 7. közötti időszak szakmai munkáját, teljesítményét és eredményeit. Az
elnökség mindezzel együtt Pintér Attila szakmai felkészültségét továbbra is elismeri, a kapitányt a
jelenleg itthon dolgozó edzők között az egyik legképzettebb edzőnek tartja. A munkához való
hozzáállása, szorgalma, kitartása a nyolc hónapos közös munka ismeretében tiszteletreméltó.
Sajnálatosan a klubedzői munka és a szövetség kapitányi feladatok eltérései, valamint a
rendelkezésre álló kevés időben a kedvezőtlen feltételek mellett a vállalt feladatokban csak
részeredményeket tudott elérni, összességében elmaradt a várakozásoktól. Az elnökség - mérlegelve
az összes körülményt, - fentiek alapján visszavonja a szövetségi kapitány kinevezését, és
felhatalmazza a főtitkárt a kinevezés visszavonásával kapcsolatos munkajogi intézkedésekre.

ELN-167/2014 (09.18.) számú határozat
1. Az elnökség a beterjesztett szakmai előterjesztés alapján, a kialakult helyzet és a rövid
rendelkezésre álló határidőre tekintettel döntött Dárdai Pál, a férfi felnőtt A-válogatott
szövetségi kapitányának való, két hónapra történő kinevezéséről. Az elnökség felhatalmazza
a főtitkárt a kinevezéssel kapcsolatos munkajogi intézkedésekre.
2. Az elnökség felkéri az elnököt, hogy a Szakmai bizottság előzetes javaslatának kikérésével
készítsen előterjesztést a Dárdai Pál kinevezése lejáratát követő időszak szövetségi
kapitányának személye vonatkozásában.
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Versenybizottsági határozatok
F-059/2014-2015. (09.09.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú leány U17 futsal bajnokság „B” csoport 4-6. és 13-18. fordulóinak
időpontjai meghatározásra kerültek.
F-060/2014-2015. (09.09.) számú határozat
A 2014-2015. évi férfi futsal NB II Keleti csoport 1-4. fordulóinak időpontjai meghatározásra kerültek.
F-061/2014-2015. (09.09.) számú határozat
A 2014-2015. évi férfi futsal NB II Nyugati csoport 1-2. fordulójának időpontjai meghatározásra
kerültek.
F-062/2014-2015. (09.09.) számú határozat
A 2014-2015. évi férfi futsal NB II Közép csoport 1-26. fordulójának időpontjai meghatározásra
kerültek.
F-063/2014-2015. (09.09.) számú határozat
A 2014-2015. évi női futsal NB I 2. fordulójának időpontjai meghatározásra kerültek.
F-064/2014-2015. (09.09.) számú határozat
A 2014-2015. évi női futsal NB II 2. fordulójának időpontjai meghatározásra kerültek.
F-065/2014-2015. (09.10.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. o. fiú futsal U20 bajnokság „B” csoport 10-12. és 22-24. fordulójának időpontjai
meghatározásra kerültek.
F-066/2014-2015. (09.10.) számú határozat
A Versenybizottság a Nagymaros FC és a Tolna-Mözsi FSE férfi futsal NB II Közép csoport
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. december 5-én 20:30 órára kiírt Nagymaros
FC – Tolna-Mözsi FSE férfi futsal NB II Közép csoport bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. december 19. (péntek), 20:30 óra
F-067/2014-2015. (09.10.) számú határozat
A Versenybizottság megvizsgálta a Petőfi DSZSE és a Romhány SE férfi futsal NB II Keleti csoport
sportszervezetek írásbeli kérelmét, melyben a 2014. október 20-ra kiírt Petőfi DSZSE – Romhány SE
férfi futsal NB II Keleti csoport bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezését kérik, elutasítja.
F-068/2014-2015. (09.10.) számú határozat
A Versenybizottság megvizsgálta a Nyírgyulaj KSE és a Romhány SE férfi futsal NB II Keleti csoport
sportszervezetek írásbeli kérelmét, melyben a 2014. szeptember 22-re kiírt Nyírgyulaj KSE –
Romhány SE férfi futsal NB II Keleti csoport bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezését
kérik, elutasítja.
F-069/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A versenybizottság megállapította, hogy az Aramis SE sportszervezet 2014. szeptember 10-én
írásban bejelentette visszalépését a 2014-2015. évi II. osztályú fiú futsal U17 korosztályú bajnokság
további küzdelmeitől.
A Versenybizottság a 2014-2015. évi II. osztályú fiú futsal U17 korosztályú bajnokság versenyéből
kizárja az Aramis SE sportszervezet csapatát.
F-070/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú leány U17 futsal bajnokság „B” csoport 1-3. fordulóinak időpontjai
meghatározásra kerültek.
F-071/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú leány futsal U17 korosztályú bajnokság csoportbeosztása a következő:
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„A” csoport
Covritas NSZ Kft.
Tolna-Mözsi FSE
Veresegyházi VSK
ZTE FC Zrt.

„B” csoport
Gyula és Környéke GYSC
Kiskunfélegyházi HTK
St. Mihály FC SE
Astra HFC Kft.

F-072/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014-2015. évi I. osztályú leány futsal U17 korosztályú bajnokság rájátszásának
menete a következő:
Az alapszakasz őszi és tavaszi, oda-visszavágó, körmérkőzéses mini-tornái után (24 forduló), a két
csoport („A” és „B”csoport) 1. és 2. helyezettjei, jutnak az elődöntőbe.
Az elődöntő párosítása:
1. mérkőzés
„A” csoport 1. helyezettje – „B” csoport 2. helyezettje
2. mérkőzés
„B” csoport 1. helyezettje - „A” csoport 2. helyezettje
3. mérkőzés (harmadik helyért)
Az 1. mérkőzés vesztese – 2. mérkőzés vesztese
4. mérkőzés (első helyért)
Az 1. mérkőzés győztese – 2. mérkőzés győztese
F-073/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú leány futsal U15 korosztályú bajnokság csoportbeosztása a következő:
„A” csoport
ETO Futsal S Kft.
Szombathelyi Egy. SE
ZTE FC Zrt.
Göcsej SK

„B” csoport
St. Mihály FC SE
Tolna-Mözsi FSE
Astra HFC Kft.
Csepel FC SE

„C” csoport
BME Futsal Club
Levegő-Energia FC
Univerzum NFC
Veresegyházi VSK

„D” csoport
Hajdúböszörményi TE
Miskolci Vénusz NFSE
DEAC
Covritas NSZ Kft.

F-074/2014-2015. (09.11.) számú határozat
rájátszásának menete a következő:
Az alapszakasz őszi és tavaszi, oda-visszavágó, körmérkőzéses mini-tornái után (24 forduló), a négy
csoport („A”, „B”, „C” és „D” csoport) 1-2. helyezettjei jutnak a rájátszásba, a középdöntőbe.
A csapatok nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A középdöntő két csoportjának párosítása:
„1.” csoport
„2.” csoport
„A” csoport 1. helyezettje
„A” csoport 2. helyezettje
„B” csoport 2. helyezettje
„B” csoport 1. helyezettje
„C” csoport 1. helyezettje
„C” csoport 2. helyezettje
„D” csoport 2. helyezettje
„D” csoport 1. helyezettje
A középdöntőben mini-torna rendszerben egy fordulót játszanak egymással a csapatok.
A két középdöntő csoport 1-2. helyezettjei (4 csapat) jutnak az elődöntőbe.
A döntő párosítása:
1. mérkőzés
1. csoport 1. helyezettje – 2. csoport 2. helyezettje
2. mérkőzés
2. csoport 1. helyezettje – 1. csoport 2. helyezettje
3. mérkőzés (harmadik helyért)
Az 1. mérkőzés vesztese – 2. mérkőzés vesztese
4. mérkőzés (első helyért)
Az 1. mérkőzés győztese – 2. mérkőzés győztese
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F-075/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A Versenybizottság a DEAC sportszervezet 2014–2015. évi II. osztályú fiú U20 korosztályú futsal
bajnokságra benyújtott nevezéseit elfogadta.
F-076/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A Versenybizottság a DEAC és a Balatoni KLK sportszervezetek 2014–2015. évi II. osztályú fiú U17
korosztályú futsal bajnokságra benyújtott nevezéseit elfogadta.
F-077/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú fiú futsal U20 és U17 korosztályú bajnokságok csoportbeosztása a
következő:
„A” csoport
Aramis SE
Dunaújvárosi FDSE
ETO Futsal S Kft.
Szilágyi DSE-Veszprém
Szombathelyi MÁV Haladás

„B” csoport
1988 Déli Dupont FC
MVFC Berettyóújfalu
Méhkeréki SE
Újszegedi TC
Rubeola FC

F-078/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú fiú futsal U20 korosztályú bajnokság csoportbeosztása a következő:
„A” csoport
Asterix SC
BME Futsal Club SE
Törökbálinti Focisuli Egyesület
Zsámbéki SK
PCSLE-PAFC

„B” csoport
Levegő-Energia FC
Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub
REAC SISE
Szuperinfó Vác FSE

„C” csoport
Félegyházi Térségi Sportiskola N Kft.
ELTE SE
Szászvári SE
Ferihegyi Sportakadémia Vecsés Kft.

„D” csoport
Nyírgyulaj KSE
Petőfi DSZSE
Ózdi VSE
DEAC

„E” csoport
Energia SC Gyöngyös
Jászberényi FC
Romhány SE
Covritas NSZ Kft.
F-079/2014-2015. (09.11.) számú határozat
rájátszásának menete a következő:
Az alapszakasz őszi és tavaszi, oda-visszavágó, körmérkőzéses mini-tornái után (30 ill. 24 forduló), az
öt csoport („A”, „B”, „C”, „D” és „E” csoport) 1. helyezettjei valamint a FV 67.§ (4) pontja alapján a
három legjobb 2. helyezettek jutnak a rájátszásba, a középdöntőbe.
A csapatok nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A középdöntő két csoportjának párosítása:
„1.” csoport
„2.” csoport
„A” csoport 1. helyezettje
„D” csoport 1. helyezettje
„B” csoport 1. helyezettje
„E” csoport 1. helyezettje
„C” csoport 1. helyezettje
Legjobb 2. helyezett
Harmadik legjobb 2. helyezett Második legjobb 2. helyezett
A középdöntőben mini-torna rendszerben egy fordulót játszanak egymással a csapatok.
A két középdöntő csoport 1-2. helyezettjei (4 csapat) jutnak az elődöntőbe.
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A döntő párosítása:
1. mérkőzés
1. csoport 1. helyezettje – 2. csoport 2. helyezettje
2. mérkőzés
2. csoport 1. helyezettje – 1. csoport 2. helyezettje
3. mérkőzés (harmadik helyért)
Az 1. mérkőzés vesztese – 2. mérkőzés vesztese
4. mérkőzés (első helyért)
Az 1. mérkőzés győztese – 2. mérkőzés győztese
F-080/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. osztályú fiú futsal U17 korosztályú bajnokság csoportbeosztása a következő:
„A” csoport
ZTE FC Zrt.
Lukács DSE
Asterix SC
Balatoni Kölyök LC

„B” csoport
Szuperinfó Vác FSE
Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub
Covritas NSZ Kft.
Szent Pál Akadémia FC

„C” csoport
Ferihegyi Sportakadémia Vecsés Kft.
Tolna-Mözsi FSE
Félegyházi Térségi Sportiskola N Kft.
Szászvári SE

„D” csoport
Petőfi DSZSE
Nyírgyulaj KSE
Energia SC Gyöngyös
DEAC

„E” csoport
Levegő-Energia FC
Kelen SC
ELTE SE
BME Futsal Club SE
Limes SZSE
F-081/2014-2015. (09.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014-2015. évi II. osztályú fiú futsal U17 korosztályú bajnokság rájátszásának
menete a következő:
Az alapszakasz őszi és tavaszi, oda-visszavágó, körmérkőzéses mini-tornái után (30 ill. 24 forduló), az
öt csoport („A”, „B”, „C”, „D” és „E” csoport) 1. helyezettjei valamint a FV 67.§ (4) pontja alapján a
három legjobb 2. helyezettek jutnak a rájátszásba, a középdöntőbe.
A csapatok nem viszik magukkal az alapszakaszban megszerzett pontjaikat és góljaikat.
A középdöntő két csoportjának párosítása:
„1.” csoport
„2.” csoport
„A” csoport 1. helyezettje
„D” csoport 1. helyezettje
„B” csoport 1. helyezettje
„E” csoport 1. helyezettje
„C” csoport 1. helyezettje
Legjobb 2. helyezett
Harmadik legjobb 2. helyezett Második legjobb 2. helyezett
A középdöntőben mini-torna rendszerben egy fordulót játszanak egymással a csapatok.
A két középdöntő csoport 1-2. helyezettjei (4 csapat) jutnak az elődöntőbe.
A döntő párosítása:
1. mérkőzés
1. csoport 1. helyezettje – 2. csoport 2. helyezettje
2. mérkőzés
2. csoport 1. helyezettje – 1. csoport 2. helyezettje
3. mérkőzés (harmadik helyért)
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Az 1. mérkőzés vesztese – 2. mérkőzés vesztese
4. mérkőzés (első helyért)
Az 1. mérkőzés győztese – 2. mérkőzés győztese
N-027/2014-15. (08.28.) számú határozat
A Versenybizottság a Jászberényi FC sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. augusztus
31.-én 15:00 órára kiírt Jászberényi FC - KISE (Bp. Honvéd) női NB II Keleti csoport labdarúgó
mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. augusztus 31. (vasárnap), 11:00 óra
N-028/2014-15. (08.28.) számú határozat
A Versenybizottság a Kóka KSK sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. augusztus 30.án 13:30-ra kiírt MTK Hungária FC – Kóka KSK női NB II Keleti csoport labdarúgó mérkőzés új
időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. szeptember 24. (szerda), 14:00 óra
(Helyszín: Lantos Mihály sporttelep, Csömöri út)
N-029/2014-15. (09.09.) számú határozat
A Versenybizottság az Atomerőmű SE Paks sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014.
szeptember 14.-én 14:00 órára kiírt Gödöllői SK - Atomerőmű SE Paks leány U-17 Déli csoport
labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. szeptember 11. (csütörtök), 14:30 óra
N-030/2014-15. (09.09.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. augusztus 30.-ra kiírt 1.FC Femina SE – Viktória FC JET-SOL Liga női
NB I bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a VIKTÓRIA FC sportszervezet versenyügyi
felelősségét és ezért a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az
elmaradásban vétlen 1.FC Femina SE sportszervezet javára igazolja.
N-031/2014-15. (09.09.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. szeptember 07.-re kiírt Dunaújváros PASE – Százhalombattai TC női
NB II Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Dunaújváros PASE
sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját 3-0 (háromnulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Százhalombattai TC sportszervezet javára igazolja.
N-032/2014-15. (09.11.) számú határozat
A Dunaújváros PASE sportszervezet női NB II Nyugati csoportban résztvevő csapatával szemben a
2014. augusztus 31.-én lejátszott DAC Unio FC Kft - Dunaújváros PASE női NB II Nyugati csoport
bajnoki mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 0 (nulla), és további egy mérkőzésre
vonatkozóan 1 (egy),összesen 1 (egy) büntetőpontot állapít meg egyszeri alkalommal.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok

FEB-I-60/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT PMFC Sport Kft. sportszervezet ellen FEB-ID-11/2014-15. ügyiratszám alatt elrendelt
fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján megszünteti, mivel nem
állapítható meg fegyelmi vétség elkövetése.
FEB-II-16/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Köles János 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-17/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Spisljak Zoran sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
(3) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól 1 (egy) soron
következő NB II. férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-42/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Majzik Zoltán sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 85. §
(1) és az FSZ 83. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a labdarúgással
kapcsolatos mindennemű tevékenységtől 2014. szeptember 15. napjától kezdődően 2
(kettő) hónapra eltiltja.
FEB-III-43/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bogdanovic Igor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés e) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól 1 (egy) soron
következő NB III-as bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-44/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fülöp Gergő
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. (2) bekezdés a) pontja a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-45/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Üveges Szabolcs
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-46/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bárkányi Arnold 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-47/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Foro Arnold
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.

9

FEB-III-48/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Honti József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés e) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól 1 (egy) soron
következő NB III-as bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-49/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Huszár 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-50/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vuckovic Dániel
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 férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-51/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Viktor
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-52/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Labát Dávid
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-III-53/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Gacsal Norbert
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-54/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth 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 férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-55/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Bálint
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-56/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Konczi Dávid
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-III-57/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Máj Gábor
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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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-58/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kiprich Dániel
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.
Az FT megállapította, hogy Tancsics Zsolt
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (1) 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-59/2014-15. (09.09.) számú határozat
FEB-III-60/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. szeptember 6. napján lejátszott III. ker. TVE - Nagyatád NB
III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont III. ker. TVE 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 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-61/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Varga 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 férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-62/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Illyés Dániel 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-III-63/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csendom Kristóf 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-64/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Jeremiás Gergő labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-65/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Lajos András labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. §
(1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-66/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Barnucz 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.
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FEB-III-67/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Túri Dániel 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-III-68/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Győri Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1) és az
FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-69/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Rácz László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-70/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Simon Benjamin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket 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-71/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pető Tamás sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől
2 (kettő) soron következő NB III. férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-72/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Orbán Tamás sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. §
(2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől (kispadtól) 3 (három) soron következő NB III. férfi felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-5/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ladányi Tibor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1) és
az FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-6/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Rusvai György labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-7/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Takács György labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-8/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Molnár László Károly labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78.
§- meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-9/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csoszánszki Dávid Antal 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 futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-10/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Berecz 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 futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-42/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Dávid
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (3)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2014. szeptember 11. napjától
kezdődően minden sporttevékenységtől 3 (három) hónapra eltiltja és a labdarúgó
versenyengedélyét bevonja.
FEB-VI-42-1/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása nélkül 2014. szeptember 11. napján meghozott FEB-VI-42/2014-15.
ügyiratszámú határozatát megváltoztatja.
Az FT megállapítja, hogy Szabó Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § szerinti
fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2 (kettő)
soron következő Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-43/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mboussi Yves Simplice labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75.
§-ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2 (kettő)
soron következő Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-44/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Halmosi Péter
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 mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-45/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Tibor
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (3) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót a labdarúgó mérkőzéstől 2014.
szeptember 11. napjától kezdődően 4 (négy) hónapra eltiltja és a labdarúgó
versenyengedélyét bevonja.
A labdarúgó köteles a határozat kézhezvételétől számított 3 (három) napon a labdarúgás
valamennyi
szakágára
(nagypályás
labdarúgás,
futsal,
strandlabdarúgás)
kiadott
versenyigazolványt a FEB részére leadni.
FEB-VI-46/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Krajcsek János sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §.
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől
1 (egy) soron következő Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésre eltiltja.
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FEB-VI-47/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Csaba
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-48/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nacsa Péter
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 Magyar
Kupa országos főtábla mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-49/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Illés Gyula
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-50/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Molnár István
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
és (3) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót minden sporttevékenységtől
2014. szeptember 11. napjától kezdődően 4 (négy) hónapra eltiltja és a labdarúgó
versenyengedélyét bevonja.
A labdarúgó köteles a határozat kézhezvételétől számított 3 (három) napon a labdarúgás
valamennyi
szakágára
(nagypályás
labdarúgás,
futsal,
strandlabdarúgás)
kiadott
versenyigazolványt a FEB részére leadni.
FEB-VI-51/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ivanics Bence
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
és (3) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót minden sporttevékenységtől
2014. szeptember 11. napjától kezdődően 3 (három) hónapra eltiltja és a labdarúgó
versenyengedélyét bevonja.
A labdarúgó köteles a határozat kézhezvételétől számított 3 (három) napon a labdarúgás
valamennyi
szakágára
(nagypályás
labdarúgás,
futsal,
strandlabdarúgás)
kiadott
versenyigazolványt a FEB részére leadni.
FEB-VI-52/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bognár György sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. §
(1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert 100.000,- Ft, azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
A pénzbüntetés befizetését az MLSZ OTP Bank 11707024-20480703 számú számlájára az
FSZ 51. § (1) bekezdésében előírtak szerint átutalással kell teljesíteni, de a szövetség
pénztárába is befizethető.
Amennyiben a sportszakember a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a
FEB az FSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el a sportszakemberrel szemben.
FEB-VI-53/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Norbert
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 mérkőzésre eltiltja.
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FEB-VI-54/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Galaczi János
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 mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-55/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mészáros László
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. §
(1) bekezdésében és az FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket
elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-56/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kemény Tamás
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 mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-57/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Zsótér Donát 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 U-19
korosztályú válogatott nemzetközi torna mérkőzésén való részvételtől eltiltja.
FEB-VIII-38/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT a Hajdúböszörményi TE 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-39/2014-15. (09.09.) 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-40/2014-15. (09.09.) 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
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-41/2014-15. (09.09.) számú határozat
Az FT a Dorogi FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, aza Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-42/2014-15. (09.11.) 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
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-43/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT a Sárosd NKSC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
5.000,- Ft, azaz Ötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-44/2014-15. (09.11.) számú határozat
Az FT a Sajóbábony VSE
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
9.600,- Ft, azaz Kilencezer-hatszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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FEB-VIII-45/2014-15. (09.16.) 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-46/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT a Hajdúböszörményi TE sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
16.000,- Ft, azaz Tizenhatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-47/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT a Monori 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-48/2014-15. (09.16.) 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
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-49/2014-15. (09.16.) számú határozat
Az FT az Első Mosonmagyaróvári TE 1904 sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 10.§ (4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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Jogi Bizottsági határozatok
JB 1/2014. (09.18.) számú határozat
A Fegyelmi Szabályzat 26. § - a szerint a Jogi Bizottság eljárásra kijelöli az MLSZ Budapesti
Igazgatóságának Fegyelmi Bizottságát és kéri, hogy haladéktalanul járjon el.
JB 2/2014. (09.18.) számú határozat
A Komárom – Esztergom Megyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottságénak 2012. szeptember 11-én
108/1213. számon hozott határozatát hatályon kívül helyezi és a bizottság új eljárásra utasítja.
JB 3/2014. (09.18.) számú határozat
A kérelmező által törvényességi felülvizsgálati kérelemmel támadott, MLSZ JNKSZ Megyei
Igazgatóság Fegyelmi Bizottság 2013/14 F 368. számon hozott határozatát, továbbá az MLSZ JNKSZ
Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottság 2/2013-2014. határozatát nem helyezi hatályon kívül,
azokat hatályában fenntartja (hegyben hagyja).

Budapest, 2014. szeptember 22.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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