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Versenybizottsági határozatok
504/2014. (09.11.) számú határozat
A 2014. szeptember 13-án ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt Szolnoki MÁV FC Kft. – Mezőkövesd
Zsóry 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 13. ( szombat ) 20.00 óra
505/2014. (09.11.) számú határozat
A 2014. október 12-én ( vasárnap ) 15.00 órára kisorsolt CEVASPORT Kft. – Mezőkövesd Zsóry FC
Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. október 10. ( péntek ) 15.00 óra
506/2014. (09.11.) számú határozat
A 2014. szeptember 16-án ( kedd ) 16.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Békéscsaba 1912 Előre
Futball Zrt. 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 16. ( kedd ) 16.00 óra
507/2014. (09.11.) számú határozat
A 2014. szeptember 16-án ( kedd ) 15.00 órára kisorsolt Dunaújváros PASE Kft. – Balmazújváros
Sport Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés
új helyszíne és kezdési időpontja:
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sporttelep
( 2407 Dunaújváros, Pálhalma )
2014. szeptember 16. ( kedd ) 15.00 óra
508/2014. (09.11.) számú határozat
A 2014. október 7-én ( kedd ) 18.00 órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. – Kaposvári Rákóczi
Labdarúgó Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja.
A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. október 8. ( szerda ) 18.00 óra
509/2014. (09.11.) számú határozat
A 2014. október 12-én ( vasárnap ) 15.00 órára kisorsolt Veresegyház VSK – Salgótarjáni BTC NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. október 10. ( péntek ) 15.00 óra
510/2014. (09.11.) számú határozat
A 2014. szeptember 21-én ( vasárnap ) 16.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Felsőtárkány SC SE
NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. szeptember 21. ( vasárnap ) 15.00 óra
511/2014. (09.11.) számú határozat
A 2014. szeptember 28-án ( vasárnap ) 16.00 órára kisorsolt Fehérvár FC Kft. – Monori SE NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. szeptember 27. ( szombat ) 13.00 óra
512/2014. (09.12.) számú határozat
A 2014. szeptember 13-án ( szombat ) 20.30 órára kisorsolt Paksi FC Kft. – Diósgyőr FC Kft. OTP
Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzést elhalasztja.
A mérkőzés új kezdési időpontját az MLSZ Versenybizottsága tűzi ki.
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513/2014. (09.12.) számú határozat
A 2014. szeptember 13-án ( szombat ) 16.30 órára kisorsolt BFC Siófok Kft. – CEVASPORT Kft.
Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. szeptember 30. ( kedd ) 15.00 óra
514/2014. (09.12.) számú határozat
A 2014. szeptember 13-án ( szombat ) 16.30 órára kisorsolt F.C. Ajka Kft. – Balmazújváros Sport Kft.
Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. október 1. ( szerda ) 15.00 óra
515/2014. (09.12.) számú határozat
A 2014. szeptember 13-án ( szombat ) 16.30 órára kisorsolt Nagyatádi FC – 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. szeptember 13. ( szombat ) 16.30 óra
516/2014. (09.12.) számú határozat
A 2014. szeptember 16-án ( kedd ) 16.00 órára kisorsolt Puskás FC Kft. – SzTK Futball Kft. Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és
kezdési időpontja:
PFLA Sporttelep Puskás pálya
( 8086 Felcsút, Fő út 176. )
2014. szeptember 16. ( kedd ) 16.00 óra
517/2014. (09.15.) számú határozat
A 2014. szeptember 16-án ( kedd ) 17.00 órára kisorsolt Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. – Szeged
2011 Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját illetve helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
Kecskeméti Széktói Stadion Műfüves pálya
( 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 1/A. )
2014. szeptember 16. ( kedd ) 15.00 óra
518/2014. (09.15.) számú határozat
A 2014. szeptember 16-án ( kedd ) 18.00 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. – FC Csákvár Kft. Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját illetve helyszínét módosítja. A
mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
Bozsik Stadion Műfüves pálya
( 1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3. )
2014. szeptember 16. ( kedd ) 16.00 óra
519/2014. (09.15.) számú határozat
A 2014. szeptember 16-án ( kedd ) 17.00 órára kisorsolt Soproni Vasutas Futball Kft. – Új Lombard
Sport Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját illetve helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
Soproni VSE Sporttelep Műfüves pálya
( 9400 Sopron, Lővér krt. 1. )
2014. szeptember 16. ( kedd ) 14.00 óra
520/2014. (09.15.) számú határozat
A 2014. szeptember 16-án ( kedd ) 18.00 órára kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. – BFC Siófok Kft.
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját illetve helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
Illés Akadémia Műfüves pálya
( 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. )
2014. szeptember 16. ( kedd ) 14.00 óra
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521/2014. (09.15.) számú határozat
A 2014. szeptember 17-én ( szerda ) 16.00 órára kisorsolt F.C. Ajka Kft. – Újpest FC Kft. Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési
időpontja:
FC Ajka Sporttelep Műfüves pálya
( 8400 Ajka, Sport u. 23. )
2014. szeptember 17. ( szerda ) 16.00 óra
522/2014. (09.15.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014-2015. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság 10-17. forduló bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte.
523/2014. (09.16.) számú határozat
A 2014. szeptember 21-én ( vasárnap ) 16.00 órára kisorsolt BKV 2013 Futball Kft. – Első
Mosonmagyaróvári TE 1904 NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati
csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. szeptember 20. ( szombat ) 16.00 óra
524/2014. (09.16.) számú határozat
A 2014. szeptember 27-én ( szombat ) 16.00 órára kisorsolt Győri ETO FC Kft. – Rákosmenti KSK NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. szeptember 27. ( szombat ) 13.00 óra
525/2014. (09.16.) számú határozat
Nem járul hozzá, hogy a PMFC-Sport Kft. sportszervezete a 2014. szeptember 16-án ( kedd ) 18.00
órára kisorsolt PMFC-Sport Kft. – Soroksár Sport Club Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga
Kupa mérkőzés kezdési időpontját illetve helyszínét módosítsa.
526/2014. (09.16.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 3. forduló
mérkőzései kezdési időpontját kitűzte.
F-082/2014-2015. (09.15.) számú határozat
A versenybizottság megállapította, hogy a BME Futsal Club SE sportszervezet 2014. szeptember 15én írásban bejelentette visszalépését a 2014-2015. évi I. osztályú leány futsal U15 korosztályú
bajnokság további küzdelmeitől.
A Versenybizottság a 2014-2015. évi I. osztályú leány futsal U15 korosztályú bajnokság versenyéből
kizárja a BME Futsal Club SE sportszervezet csapatát.
F-083/2014-2015. (09.15.) számú határozat
A 2014-2015. évi női futsal NB I 3. fordulójának időpontjai a következőek:

forduló
3
3
3
3

dátum
2014.09.27
2014.09.27
2014.09.28
2014.09.28

nap
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap

idő
16:00
18:00
17:00
19:00

Női futsal NB I
hazai
ASTRA HFC KFT.
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE
TOLNA-MÖZSI NONPROFIT KFT
ETO FUTSAL KFT.

5

vendég
ELTE SE
MISKOLCI VÉNUSZ NFSE
BME FUTSAL CLUB PRO
UNIVERZUM SPORT CLUB

F-084/2014-2015. (09.15.) számú határozat
A 2014-2015. évi férfi futsal NB I Nyugati csoport 3. fordulójának időpontjai a következőek:

forduló
3
3
3
3
3
3
3

dátum
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.29
2014.09.29
2014.09.29
2014.09.29

Férfi futsal NB II Nyugati csoport
nap
idő hazai
péntek 21:00 DREAM TEAM SE
péntek 21:00 BME FUTSAL CLUB
péntek 21:30 TÖRÖKBÁLINTI FS
hétfő 19:30 GÖCSEJ SPORT KLUB
hétfő 20:00 BARÁTOK GYŐRI FUTSAL CLUB
hétfő 20:20 FTC FUTSAL KFT.
hétfő 21:00 TESTNEVELÉSI EGYETEM SE

vendég
KORMÁNYŐR SE
BEAC
ARAMIS SE
NAGYTÉTÉNYI SE
ASTERIX SC
LABDAKERGETŐ BKSE
SFC SE

F-085/2014-2015. (09.15.) számú határozat
A Versenybizottság a Levegő-Energia FC és a Piliscsabai CSLE férfi futsal NB II Közép csoport
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. szeptember 15-én 19:30 órára kiírt LevegőEnergia FC – Piliscsabai CSLE férfi futsal NB II Közép csoport bajnoki mérkőzés pályaválasztói
jogának
felcseréléséhez
és
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. szeptember 15. (hétfő), 20:30 óra
A mérkőzés új helyszíne:
Piliscsaba, VM KASZK Szakképző iskola
F-086/2014-2015. (09.16.) számú határozat
A Versenybizottság a2014-2015. évi leány és fiú futsal utánpótlás bajnokságok versenynaptárát
kiadta
F-087/2014-2015. (09.15.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú fiú futsal U17 és U20 „A” és „B” csoportok 1. fordulóinak időpontjai a
következőek:
Fiú futsal U17 I.o. `A` csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

1

2014.09.27 szombat 10:00 SWIETELSKY- HALADÁS VSE ARAMIS SE

1

2014.09.28 vasárnap 11:30 ETO FUTSAL KFT.

DFDSE

Fiú futsal U20 I.o. `A` csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

1

2014.09.27 szombat 12:00 SWIETELSKY- HALADÁS VSE ARAMIS SE

1

2014.09.28 vasárnap 13:00 ETO FUTSAL KFT.

DFDSE

Fiú futsal U17 I.o. `B` csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

1

2014.09.28 vasárnap 10:00 ÚJSZEGEDI TC

RUBEOLA FC

1

2014.09.28 vasárnap 10:00 MVFC BERETTYÓÚJFALU MÉHKERÉKI SE
Fiú futsal U20 I.o. `B` csoport

forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

1

2014.09.28 vasárnap 12:00 ÚJSZEGEDI TC

1

2014.09.28 vasárnap 12:00 MVFC BERETTYÓÚJFALU MÉHKERÉKI SE
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RUBEOLA FC

F-088/2014-2015. (09.16.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014-2015. évi férfi futsal NB II Keleti csoport 5-13. fordulóinak kezdési
időpontjait kitűzte.
F-089/2014-2015. (09.17.) számú határozat
A 2014-2015. évi férfi Futsal Magyar Kupa 1. fordulójának időpontjai a következőek:
Férfi Futsal Magyar Kupa
forduló

dátum

nap

1

2014.09.24

szerda

19:30 DEAC SNK KFT.

1988 DÉLI FC

1

2014.09.24

szerda

19:30 GÖCSEJ SPORT KLUB

ÚJPESTI FUTSAL CLUB

1

2014.09.24

szerda

19:30 KINCSEM LOVASPARK SE KASTÉLYDOMBI SE

1

2014.09.24

szerda

20:00 BME FUTSAL CLUB

BEAC

1

2014.09.24

szerda

20:00 TOLNA-MÖZS FSE

MAGYAR MÁLTAI SZ. SE

1

2014.10.02 csütörtök 20:30 REAC SPORTISKOLA SE

SWIETELSKY- HALADÁS VSE

1

2014.10.08

ARAMIS SE

szerda

idő

hazai

vendég

19:30 LEVEGŐ-ENERGIA FC

F-090/2014-2015. (09.19.) számú határozat
A Versenybizottság a Hajdúböszörményi TE és a Veresegyház VSK női futsal NB II sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. szeptember 27-re kiírt Hajdúböszörményi TE – Veresegyház
VSK női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:

2014. szeptember 25. (csütörtök), 18:00 óra

F-091/2014-2015. (09.19.) számú határozat
A 2014-2015. évi női futsal NB II 3-4. fordulóinak időpontjai a következőek:
Női futsal NB II
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

3

2014.09.25 csütörtök 18:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE VERESEGYHÁZ VSK

3

2014.09.27 szombat 18:00 DEAC SNK KFT.

SZEKSZÁRDI UFC

3

2014.09.28 vasárnap 15:00 SKORPIÓ SE

WANTED SZSC

3

2014.09.28 vasárnap 19:00 KÖZTERÜLET VSE

ÚJBAROK SE

4

2014.10.01

OBSITOS SE

4

2014.10.04 szombat 12:45 WANTED SZSC

4

2014.10.04 szombat 14:00 MVFC BERETTYÓÚJFALU HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

4

2014.10.05 vasárnap 12:00 SZEKSZÁRDI UFC

GÖCSEJ SPORT KLUB

4

2014.10.05 vasárnap 12:30 ÚJBAROK SE

SKORPIÓ SE

szerda

19:30 KÖZTERÜLET VSE
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DEAC SNK KFT.

F-092/2014-2015. (09.19.) számú határozat
A 2014-2015. évi leány futsal U17 „A” csoport 1-3. fordulóinak időpontjai a következőek:

Leány futsal U17 I.o. `A` csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

helyszín

1

2014.09.28 vasárnap 10:00 ZTE FC ZRT.

VERESEGYHÁZ VSK Zalaegerszeg, Kölcsey F. Gimn.

1

2014.09.28 vasárnap 11:00 COVRITAS KFT.

TOLNA-MÖZS FSE

Zalaegerszeg, Kölcsey F. Gimn.

2

2014.09.28 vasárnap 12:00 TOLNA-MÖZS FSE

ZTE FC ZRT.

Zalaegerszeg, Kölcsey F. Gimn.

2

2014.09.28 vasárnap 13:00 VERESEGYHÁZ VSK COVRITAS KFT.

Zalaegerszeg, Kölcsey F. Gimn.

3

2014.09.28 vasárnap 14:00 VERESEGYHÁZ VSK TOLNA-MÖZS FSE

Zalaegerszeg, Kölcsey F. Gimn.

3

2014.09.28 vasárnap 15:00 ZTE FC ZRT.

Zalaegerszeg, Kölcsey F. Gimn.

COVRITAS KFT.

N-033/2014-15. (09.15.) számú határozat
A Versenybizottság a Monori Sportegyesület női csapatát a 2014-2015. évi női NB II bajnokság
Keleti csoportjából kizárja. A csapat eddig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a
bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél is törli, és a kizárt csapatot a női NB II Keleti
csoport utolsó helyére helyezi.
N-034/2014-15. (09.15.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. szeptember 13.-ra kiírt Veresegyház VSK – Monori SE női Magyar Kupa
mérkőzés elmaradásában megállapítja a Monori SE sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért
a mérkőzést 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Veresegyház VSK
sportszervezet javára igazolja.

N-035/2014-15. (09.16.) számú határozat
A Versenybizottság a Pécsi VSK sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. szeptember
21.-ére kiírt Pécsi VSK – Nagykanizsai TE 1866 női NB II Nyugati csoport labdarúgó mérkőzés új
időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. október 12. (vasárnap) 14:00 óra
N-036/2014-15. (09.17.) számú határozat
Női Magyar Kupa, 2. forduló, játéknap: 2014. október 11.-12. :
Győri ETO FC Kft
Kókai KSK
Szigetvári Vasas SCE
Viktória FC
UTE Pr4ofisport Kft
Veresegyház VSK
1. FC Femina NLK
Szolnoki MÁV UFC Kft

Kőbányai Ifjúsági SE
Dorogi Diófa SE
Fehérvár FC Kft
Szegedi AK
MTK Hungária FC
Nyírség NSC
FTC L. Zrt
Astra HFC Kft

-

N-037/2014-15. (09.18.) számú határozat
A Versenybizottság az MTK Hungária FC és a Kókai KSK sportszervezetek írásbeli kérelmére
hozzájárul a 2014. szeptember 24.-én 14:00-ra kiírt MTK Hungária FC – Kóka KSK női NB II Keleti
csoport labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 07. péntek, 17:30
N-038/2014-15. (09.19.) számú határozat
A Versenybizottság az FTC Labdarúgó Zrt. és az Astra HFC Kft női NB I sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2014. október 19-re kiírt FTC Labdarúgó Zrt. – Astra HFC Kft és a 2015.
március 22.-re kiírt Astra HFC Kft - FTC Labdarúgó Zrt. női labdarúgó NB I mérkőzések
pályaválasztói jogának felcseréléséhez.
Astra HFC Kft - FTC Labdarúgó Zrt.
A mérkőzés időpontja: 2014. október 18. (szombat), 14:30 óra
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N-039/2014-15. (09.22.) számú határozat
A Versenybizottság az Anger Réti SFAC 1900 SE sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a
2014. szeptember 28.-án 15:00-ra kiírt Pécsi VSK - Anger Réti SFAC 1900 SE női NB II Nyugati
csoport labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. szeptember 28. 13:00 óra
N-040/2014-15. (09.22.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. szeptember 20.-án lejátszott Jászberényi FC – Pap SE női NB II Keleti
csoport bajnoki mérkőzésen létszámhiányos kiállásában megállapítja a Pap SE sportszervezet
versenyügyi felelősségét és ezért a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
N-041/2014-15. (09.22.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. szeptember 20.-ra kiírt Siófoki Bányász SE - Szigetvári Vasas, Pécsi
VSK – Siófoki Bányász SE, Siófoki Bányász SE – Kaposvári Rákóczi BFLA és az Astra HFC Kft
– Siófoki Bányász SE félpályás leány U-15 Déli csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja a
Siófoki Bányász SE sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a mérkőzéseken
megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen
Szigetvári Vasas, Pécsi VSK, Kaposvári Rákóczi BFLA és az Astra HFC Kft sportszervezetek
javára igazolja.
N-042/2014-15. (09.22.) számú határozat
A Versenybizottság a Gödöllői SK sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. szeptember
28.-ára kiírt Gödöllői SK – FTC Labdarúgó Zrt leány U-17 Déli csoport labdarúgó mérkőzés új
időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. szeptember 25. (csütörtök), 17:00 óra
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-61/2014-15. (09.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. szeptember 14. napján lejátszott Fehérvár - Újpest NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. szeptember 14. napján lejátszott Fehérvár - 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 600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-62/2014-15. (09.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. szeptember 13. napján lejátszott Honvéd – Haladás
NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont
Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-63/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Antal Botond labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-64/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kapunek Kamil labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-65/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Halmosi Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (1) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 3 (kettő)
soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-66/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. szeptember 21. napján lejátszott Újpest – Ferencváros 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), e), FSZ 98. § (2) bekezdés
és FSZ 101. § (2) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja, valamint az FSZ 98.§ (2) b) és az FSZ 14. § (2)
bekezdése alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió - ötszázezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá két soron következő hazai bajnoki
mérkőzésre a B és D szektorának lezárására ítéli. Az FT a B és D szektorok lezárásának
végrehajtását az FSZ 15. § (4) bekezdés alapján három hónapra felfüggeszti.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. szeptember.21 napján lejátszott Újpest – Ferencváros NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Ferencváros Labdarúgó 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 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
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FEB-I-67/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont PMFC Sport Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 51. § (1) és (3) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 51. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet kötelezi, hogy 2014. augusztus
16. napjától kezdődően minden megkezdett késedelmes hónap után a határidőre meg nem
fizetett pénzbüntetés összegén felül fizessen meg az NB I. férfi felnőtt nagypályás bajnokságra
érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot, a FEB jelen határozat indokolás
részében szereplő határozataival kiszabott összesen
1.530.000,- Ft, azaz Egymillióötszázharmincezer forint pénzbüntetés befizetéséig.
Ezen felül az FT az FSZ 91. § a) pontja alapján a sportszervezetet
150.000,- Ft, azaz
Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére is 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 sportszervezet a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB az
FSZ 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el a sportszervezettel szemben.
FEB-I-68/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 51. § (1) és (3) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 51. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet kötelezi, hogy 2014. augusztus
16. napjától kezdődően minden megkezdett késedelmes hónap után a határidőre meg nem
fizetett pénzbüntetés összegén felül fizessen meg az NB I. férfi felnőtt nagypályás bajnokságra
érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot, a FEB jelen határozat indokolás
részében szereplő határozataival kiszabott összesen 1.150.000,- Ft, azaz Egymilliószázötvenezer forint pénzbüntetés befizetéséig.
Ezen felül az FT az FSZ 91. § a) pontja alapján a sportszervezetet
115.000,- Ft, azaz
Száztizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére is 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 sportszervezet a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB az
FSZ 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el a sportszervezettel szemben.
FEB-I-69/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. szeptember 20. napján lejátszott Haladás - Videoton NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. 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 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-II-18/2014-15. (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-II-19/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tanács Attila
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (1)
és (3) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert a labdarúgással kapcsolatos
tevékenységtől 2014. szeptember 23. napjától kezdődően 14 (tizennégy) hónapra eltiltja.
FEB-II-20/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Borsos Vilmos sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert 200.000,- Ft azaz Kettőszázezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

11

FEB-II-21/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vágó Levente Martin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §ában és 76. §-ában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés b) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2014.
szeptember 23. napjától kezdődően a játéktól (mérkőzésen való részvételtől) 5 (öt) hétre
eltiltja.
FEB-II-22/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nyilas Elek 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 NB II férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-23/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Molnár F. Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-24/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bakos Bence 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-73/2014-15. (09.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. szeptember 13. napján lejátszott Veszprém - Tatabánya NB III férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Tatabánya FC Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft, azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-74/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Péter 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-75/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kvanduk János 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-76/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy az Orosháza FC FK Kft. sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
(4) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszakembert 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer
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 sportszervezet a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB az
FSZ 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el a sportszervezettel szemben.
Az FT megállapította, hogy Kiss Sándor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 81. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 81. § (1) bekezdése alapján a sportszakembert a labdarúgással kapcsolatos
sporttevékenységtől 2014. szeptember 23. napjától kezdődően 3 (három) hónapra eltiltja.
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FEB-III-77/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Balázs Bálint 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-78/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Simon Bálint 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-79/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-80/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Riedl József labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket 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-81/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Németh Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
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-82/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Orenstein József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-83/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Illés Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
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-84/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pádár Gábor 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-IV-8/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Molnár Zoltánné sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 3 (három)
soron következő női NB II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-IV-9/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kósa János sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1 (egy)
soron következő női NB II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-IV-10/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Kecskeméti Női Labdarúgó Egyesület sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 51. § (1) és (3) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
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Ezért az FT az FSZ 51. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet kötelezi, hogy 2014. augusztus
16. napjától kezdődően minden megkezdett késedelmes hónap után a határidőre meg nem
fizetett pénzbüntetés összegén felül fizessen meg a női U-15 korosztályú nagypályás
bajnokságra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot, a FEB jelen
határozat indokolás részében szereplő határozatával kiszabott összesen
20.000,- Ft, azaz
Húszezer forint pénzbüntetés befizetéséig.
FEB-V-11/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Folk Zsuzsanna
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 női felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-12/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tihanyi Csaba 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 5 (öt) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-13/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sánta János Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-14/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács István 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 futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-15/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pári Kristóf
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-16/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Závodszky Ádám 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-V-17/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Juhász Sándor
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-18/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Zsombor
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-58/2014-15. (09.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ferenczi 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 Liga
Kupa mérkőzésre eltiltja.
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FEB-VI-59/2014-15. (09.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács 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 Liga Kupa mérkőzésre
eltiltja.
FEB-VI-60/2014-15. (09.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Marjanovic Lazar 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 Liga Kupa
mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-61/2014-15. (09.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Zulevs Vadims 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-62/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Testvériség Sportegyesület sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 51. § (1) és (3) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 51. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet kötelezi, hogy 2014. augusztus 16. napjától
kezdődően minden megkezdett késedelmes hónap után a határidőre meg nem fizetett pénzbüntetés
összegén felül fizessen meg a megyei I osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságra érvényes óvási díj
összegével megegyező késedelmi pótlékot, a FEB jelen határozat indokolás részében szereplő
határozatával kiszabott összesen 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés befizetéséig.
FEB-VI-63/2014-15. (09.25.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Di Donato Dario
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 85. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 85. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
FEB-VI-64/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Botka Endre
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.
FEB-VIII-50/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-51/2014-15. (09.23.) 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
17.500,- Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-52/2014-15. (09.23.) 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-53/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
17.500,- Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-54/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT a VFC P2 Sport Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-55/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT az Újbuda Labdarúgó 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,
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FEB-VIII-56/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Csácsbozsok – Nemesapáti SE sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 51. § (1) és (3) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 51. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet kötelezi, hogy 2014. augusztus
16. napjától kezdődően minden megkezdett késedelmes hónap után a határidőre meg nem
fizetett pénzbüntetés összegén felül fizessen meg a megyei I. osztályú férfi felnőtt nagypályás
bajnokságra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot, a FEB jelen
határozat indokolás részében szereplő határozatával kiszabott összesen
8.400,- Ft, azaz
Nyolcezer-négyszáz forint pénzbüntetés befizetéséig.
FEB-VIII-57/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont FC Dabas sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 51. § (1) és (3) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 51. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet kötelezi, hogy 2014. augusztus
16. napjától kezdődően minden megkezdett késedelmes hónap után a határidőre meg nem
fizetett pénzbüntetés összegén felül fizessen meg az NB III osztályú férfi felnőtt nagypályás
bajnokságra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot, a FEB jelen
határozat indokolás részében szereplő határozatával kiszabott összesen
10.000,- Ft, azaz
Tízezer forint pénzbüntetés befizetéséig.
FEB-VIII-58/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Nyírbátori FC sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 51. § (1) és (3) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 51. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet kötelezi, hogy 2014. augusztus
16. napjától kezdődően minden megkezdett késedelmes hónap után a határidőre meg nem
fizetett pénzbüntetés összegén felül fizessen meg az NB III osztályú férfi felnőtt nagypályás
bajnokságra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot, a FEB jelen
határozat indokolás részében szereplő határozatával kiszabott összesen
12.000,- Ft, azaz
Tizenkettőezer forint pénzbüntetés befizetéséig.
FEB-VIII-59/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Tököl VSK sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 51. § (1) és (3) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 51. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet kötelezi, hogy 2014. augusztus
16. napjától kezdődően minden megkezdett késedelmes hónap után a határidőre meg nem
fizetett pénzbüntetés összegén felül fizessen meg az NB III osztályú férfi felnőtt nagypályás
bajnokságra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot, a FEB jelen
határozat indokolás részében szereplő határozatával kiszabott összesen
10.000,- Ft, azaz
Tízezer forint pénzbüntetés befizetéséig.
FEB-VIII-60/2014-15. (09.23.) számú határozat
Az FB a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§
(4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,

Budapest, 2014. október 9.

Dr. Vági Márton
főtitkár
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