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Elnökségi határozatok
196/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Etikai és Fair Play Bizottság Elnökének beszámolóját elfogadta.

197/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Igazolási és Vitarendezési Bizottság Elnökének beszámolóját elfogadta.

198/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Marketing és Média Bizottság Elnökének beszámolóját elfogadta.

199/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Jogi Bizottság Elnökének beszámolóját elfogadta.

200/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Kisebbségi Bizottság Elnökének beszámolóját elfogadta.

201/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az NB I-es Bizottság Elnökének beszámolóját elfogadta.

202/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Bács-Kiskun Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját elfogadta.
203/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Békés Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját elfogadta
204/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját
elfogadta
205/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fejér Megyei Társadalmi Elnökség Elnökének beszámolóját elfogadta.
206/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége - eddigi munkáját megköszönve - tudomásul vette Filiszár Tibor úr lemondását az
Igazolási és Vitarendezési Bizottsági tagságáról.
207/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2014. november 5-jei hatállyal kinevezte a Fellebbviteli Bizottság tagjává dr.
Paulkovics Péter és dr. Széles Szabolcs urakat 2015. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.
208/2014. (11.04) számú határozat
„Az MLSZ Elnöksége az UEFA 2013/2014 évi szolidaritási támogatásának elosztására vonatkozóan a
(UEFA szabályaival összhangban) következő szabályok alkalmazásáról döntött:
1) A szolidaritási támogatásban azon jelenleg is működő sportszervezetek részesülhetnek, melyek
a 2013/2014 évi NB I-es bajnokságban szerepeltek, és amely sportszervezetek a 2014/2015
bajnoki évben is a Szövetség által kiírt valamely bajnokságban indultak.
2) A támogatás a jogosult sportszervezetek között egyenlő arányban kerül kiosztásra.
3) A kifizetés az UEFÁ-tól kapott devizában történik.
4) Azon sportszervezetek esetében, ahol az utánpótlás-nevelés részben vagy egészben a
sportszervezettel szerződéses viszonyban álló önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetnél
történik, a támogatás összegére – a versenyeztetett utánpótlás csapatok arányában – részben
vagy egészben a sportszervezettel szerződéses viszonyban álló utánpótlás-nevelő
sportszervezet jogosult. A támogatás összegét ebben az esetben az NB I-ben szereplő
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sportszervezet köteles részben vagy egészben a vele szerződéses viszonyban álló utánpótlásnevelő sportszervezetnek átutalni a szerződésben foglaltak szerint, illetve az elszámolás is
részben, vagy egészben az utánpótlás-nevelő sportszervezet feladata az NBI-ben szereplő
sportszervezet felé, aki köteles az elszámolást az MLSZ felé továbbítani.
5) Csak azon sportszervezetek részesülhetnek a támogatásban, melyek
a)
a korábbi éves szolidaritási támogatás felhasználásáról elszámoltak;
b)
nincs ellenük folyamatban felszámolási eljárás, csődeljárás, vagy
végelszámolás;
c) nincsen 90 napot meghaladó köztartozásuk, és ezt a támogatás kiutalása előtt 30
napnál nem régebbi hivatalos – APEH, VPOP és önkormányzati – igazolásokkal
igazolják;
d) nincs a Szövetséggel vagy szervezeti egységével illetve leányvállalataival szemben
tartozása;
e) minimum követelményként az UEFA által akkreditált magyar Klublicenc Szabályzat
előírásainak megfelelő utánpótlás programmal rendelkeznek, és a magyar Klublicenc
Szabályzatban előírt képesítésekkel rendelkező utánpótlásedzőket alkalmaznak;
f) nem vettek részt a 2013/2014 évi UEFA Bajnokok Ligájában (az első csoportfázistól).
A támogatás összegét az utánpótlás fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök, szoftverek, felszerelések
beszerzésére, valamint az utánpótlás neveléshez közvetlenül kapcsolódó költségekre, úgymint
utaztatás, pályabérlet, bajnokságokhoz kapcsolódó ellátás finanszírozására lehet felhasználni. A
támogatás felhasználásának elszámolását a sportszervezetekkel megkötendő támogatási
szerződésben kell szabályozni.”
209/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Megyei válogatottak 2014-2015. évi tornája versenykiírást elfogadta.
210/2014. (11.04) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyólag elfogadta a Magyar Telekom Nyrt.-vel az
OTP Bank Liga és Magyar Kupa összefoglalói tekintetében 2014. december 31-ig kötendő szponzori
szerződést.
211/2014. (11.04) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2014. november 1-i hatállyal elfogadta az MLSZ
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege jelen
határozat elválaszthatatlan melléklete.
212/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ elnöksége – szóbeli kiegészítéssel - elfogadta a Groupama Aréna használatára vonatkozó,
a stadion üzemeltetőjével kötendő szerződést. Az elnökség felhatalmazza a Főtitkárt a szerződés
aláírására.
213/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége „Az UEFA Grassroots Charta módosulása és az MLSZ Grassroots programja”
című tájékoztatót elfogadta, továbbá felkéri az MLSZ Grassroots Igazgatóját, hogy a módosult UEFA
Grassroots Charta irányelvei mentén készítse el az MLSZ Grassroots stratégiáját a 2015-2020 közötti
időszakra vonatkozóan.
AZ Elnökség elismerését fejezi ki a Grassroots Igazgatóságnak -az elmúlt négy évben elérteredményeiért.
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214/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége „A labdarúgás útja a magyar köznevelésbe” című projektről szóló tájékoztatót
elfogadta, továbbá felkéri az MLSZ Grassroots Igazgatóját a teljes koncepciót lefedő projektterv
kidolgozására és végrehajtására.
215/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a jelen határozat mellékletét képező, 2015-16 bajnoki évre vonatkozó MLSZ
(NBI/NBII/UEFA) Klublicenc Szabályzatot elfogadta.
Jelen határozat 2014. november 5-én lép hatályba.
216/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a társasági adó támogatási rendszerhez kapcsolódóan a Mezőkövesd Zsóry FC
Kft. által benyújtott sportszervezeti program tárgyi eszköz beruházás, felújítás valamint utánpótlásnevelési támogatás jogcímein benyújtott támogatási igényeinek elbírálására vonatkozó javaslatot az
előterjesztésben bemutatott tartalommal támogatja. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a hatósági
eljárást az elnökségi döntéssel összhangban folytassa le. Az Elnökség az egyes sportszervezetek
sportfejlesztési programjaiból az előterjesztésben javasolt beruházási elemeket támogatja azzal, hogy
felhatalmazza a Főtitkárt a műszaki ellenőrzésre és ez alapján – szükség szerint – a támogatási
összeg pontosítására.
217/2014. (11.04) számú határozat
I.
Az MLSZ Központi Hivatala készítsen intézkedési tervet az UEFA 2014-es közgyűlésén hozott,
fogadási csalásokkal szembeni egységes, európai fellépést előíró döntés végrehajtására.
II.
Az MLSZ Központi Hivatala kezdeményezze az illetékes szervnél az Európai Unió jogszabályainak
tiszteletben tartásával a szerencsejáték szervezésre vonatkozó jogszabályok olyan értelmű
módosítását, hogy a Magyarországon elérhető, online távszerencsejáték szervezését bizonytalan
tulajdonosi hátterű vállalkozások ne végezhessék, az elvárt transzparencia előírásokat teljesíteni nem
tudó/nem akaró játékszervezők ne legyenek jogosultak magyarországi játékszervezésre.
A jogszabályok felülvizsgálata mellett az MLSZ Központi Hivatala kezdeményezze a hírközlési
hatóság, az adóhatóság és a pénzügyi felügyelet intézkedését az illegális fogadásszervezési
tevékenység megakadályozására, informatikai, számviteli és banküzemi intézkedések révén.
Az MLSZ Központi Hivatala a megfelelő jogi előkészületek után tegyen jogi lépéseket az illegálisan
tevékenykedő játékszervezőkkel a társaságokkal és tulajdonosaikkal szemben.
218/2014. (11.04) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Bács Kiskun Megyei Igazgatóság elhelyezésének
biztosítása érdekében megvásárlásra tervezett ingatlan vonatkozásában nem hozott döntést.
Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt a döntés meghozatalára, illetve intézkedés kiadására.
219/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Fegyelmi Szabályzat módosítását az alábbi szerint jóváhagyja.
10. § FEGYELMI BÜNTETÉSEK - (8)
(8) a) A labdarúgó valamint a kispadon helyet foglaló sportszakember kiállítását követően eltiltását amennyiben a fegyelmi büntetés másként nem rendelkezik - abban a bajnoki, kupa, torna, illetve
egyéb mérkőzéseken kell letöltse, amely bajnoki, kupa, torna, illetve egyéb mérkőzéseken elkövette a
fegyelmi vétséget. Kirívó sportszerűtlenség esetén a határozott időre szóló eltiltást alkalmazhatja
egyidejűleg valamennyi versenyre vonatkozóan az eljáró tanács.
b) A labdarúgó átigazolásakor a le nem töltött fegyelmi büntetés vonatkozásában a Labdarúgás
Versenyszabályzat 60.§ (4) bekezdés szerint kell eljárni.
c) Utánpótlás korú bajnoki mérkőzéseken kiállított (U21 és az alatti korosztályok) labdarúgókat csak
időre lehet eltiltani. Az időre szóló eltiltásnál minden esetben meg kell jelölni a határozatban az
eltiltás kezdő és befejező időpontját.
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220/2014. (11.04) számú határozat
Az Elnökség áttekintette az UEFA Utánpótlás Liga 2015-2018 közötti új versenyrendszerét, és úgy
határozott, hogy az UEFA 2015/2016. évi Utánpótlás Liga versenyre az MLSZ 2014-2015. évi I.
osztályú férfi ifjúsági U-18 nagypályás labdarúgó bajnokság győztesét nevezi.
221/2014. (11.04) számú határozat
Az Elnökség felhatalmazza a főtitkárt, hogy az MLSZ nevében nyújtson be fellebbezést az UEFA-hoz
a Románia - Magyarország EB selejtező mérkőzésen történtekre vonatkozó Fegyelmi Bizottsági
döntéssel szemben.
222/2014. (11.04) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a szurkolói kártya (klubkártya és futballkártya) kötelező használatával
kapcsolatban az alábbi kiegészítő rendelkezéseket hozza:
Az OTP Bank Liga (labdarúgó NBI) és Magyar Kupa mérkőzéseit pályaválasztóként
rendező sportszervezet
a) köteles:
- a mérkőzésnek helyt adó stadionban legalább 250 fő biztonságos és kulturált
elhelyezését biztosító semleges szektort vagy szektorrészt (a továbbiakban
egységesen: semleges szektor) kijelölni;
- a semleges szektorba futballkártyával és – amennyiben ennek biztonsági kockázata
nincs – a harmadik sportszervezet által kiadott klubkártyával a szurkolók részére a
jegyvásárlást biztosítani;
- a semleges szektorban a jegyárat úgy meghatározni, hogy az a stadion hasonló
adottságú szektorára meghatározott hazai jegyárral azonos legyen,
- a semleges szektorba történő beléptetéskor a szurkolók személyi azonosítását
(azonosító okmányok, klubkártya és névre szóló jegy adatainak összevetése) minden
egyes szurkoló esetében tételesen elvégezni,
- a fentiekről a szurkolókat egyértelműen és minden részletre kiterjedően a
jegyértékesítés megkezdésekor egyértelműen tájékoztatni;
- a semleges szektorba való megfelelő belépés szabályozása érdekében,
pályarendszabályait és a sportrendezvény helyszínére történő beléptetés rendjét úgy
meghatározni, hogy a szurkolótáborok elhelyezése a beléptetés, a részvétel és az
eltávozás során is mindvégig a személy- és vagyonvédelem igényeinek megfelelően
legyen biztosítva.
b) jogosult:
- kijelölni a semleges szektor/szektorok stadionon belüli elhelyezkedését,
- az előírtál nagyobb befogadóképességű semleges szektort kijelölni,
- az általa és a vendég sportszervezet által kiadott klubkártyákkal rendelkező szurkolók
részére elővételi lehetőséget biztosítani;
- kiemelt érdeklődésre számot tartó mérkőzésen 48 órával a mérkőzés kezdete előtt a
semleges szektorba történő jegyértékesítést a hazai szurkolók részére is megnyitni,
amennyiben a semleges szektorban még van értékesíthető jegy,
- a biztonsági szabályzatban foglaltakkal összhangban megtagadni a beléptetést a
semleges szektorba szóló érvényes jeggyel rendelkező azon szurkolótól, aki
nyilvánvaló módon veszélyezteti, vagy feltételezhetően veszélyeztetheti a mérkőzés
biztonságos megrendezését, illetve a semleges szektorba bejutni kívánó többi
szurkoló biztonságát
I.

A semleges szektorban történő esetleges rendbontásért a szervező tartozik felelősséggel.
II.

A fentiek lehetővé tétele érdekében az MLSZ Biztonsági Szabályzata az alábbiak szerint
módosul:

1. A 6 § Definíciók fejezet kiegészül az alábbiakkal
Semleges szektor: A biztonságtechnikai ellenőrzés során kijelölt szektor vagy szektorrész, amely az
elhelyezkedésének és megközelíthetőségének köszönhetően biztosítja a semleges szurkolók
elhelyezését. A semleges szektornak legalább 250 fő elhelyezését kell megfelelő módon biztosítania.
Semleges szurkoló: Nem a szervező és nem a vendég sportszervezet által kiadott kártyával
rendelkező szurkoló.
6

2. A Biztonsági Szabályzat 11 § A szervező és feladatai 7) bekezdés b) pontja az alábbiak
szerint módosul
(A szervező a sportrendezvény előtt köteles:)
c) a belépésre szolgáló igazolások és belépőjegyek allokációjára olyan stratégiát kidolgozni,
amely a hazai és a vendégnézők mellett meghatározza a semleges szurkolók részére a
jegyértékesítés szabályait;
3. 18 § Feladatpontosító egyeztetés (3) s) pontja az alábbiak szerint módosul:
(A feladatpontosító egyeztetés kötelező témái:)
s) vendégszurkolók számára kijelölt szektor, a semleges szektor biztosítása;
4. A 20. § három alfejezetre kerül felosztásra, új b) c) pont kerül megalkotásra
b) A szervező köteles a jegyértékesítés rendjének meghatározása során figyelemmel lenni a
hazai és a vendégszurkolók mellett a semleges szurkolók igényeire is. A jegyértékesítés
során az igénybe vehető klubkártyák paraméterezését arra figyelemmel kell
meghatározni, hogy a személy és vagyonvédelem minden körülmények között biztosított
legyen.
c) a szervező jogosult a kiemelt érdeklődésre számot tartó mérkőzésen 48 órával a
mérkőzés kezdete előtt a semleges szektorba történő jegyértékesítést a hazai szurkolók
részére is megnyitni, amennyiben a semleges szektorban még van értékesíthető jegy,
5. 20. § (2) bek. b) az alábbiak szerint módosul
a) „a mérkőzésekre a biztonsági kapacitás szerinti férőhelyek 10 %-át a vendégnézők,
továbbá legalább 250 férőhelyet a semleges nézők számára kell elérhetővé tenni;”
6. A Biztonsági Szabályzat 20. § (2) bek. c) pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
c) „…A semleges szektorba szóló jegyek ára nem haladhatja meg a stadion hasonló
adottságú szektoraira meghatározott hazai jegyek árát. …”
7. A Biztonsági Szabályzat 29. §. (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:
d) „a semleges szektorba klubhoz kötődést jelző ruhadarab, transzparens, molinó vagy jelkép
ne kerülhessen bevitelre.”
8. A Biztonsági Szabályzat 29. §-a az alábbi, (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A semleges szektorba történő beléptetéskor a rendező a belépőjegy birtokosának
személyazonosságát úgy köteles ellenőrizni, hogy a személyazonosság igazolására alkalmas
igazolványban szereplő személyes adatait egybeveti a belépőjegy birtokosa által bemutatott
klubkártyához hozzárendelt személyes adatokkal”
9. A Biztonsági Szabályzat 30. §- a az alábbi, 3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A semleges szektorba az (1) bekezdésben foglaltakon kívül nem léptethető be az a néző
sem, akinek ruházata, birtokában lévő transzparens, molinó vagy jelkép klubcsapatokhoz
tartozást jelképez.”
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Versenybizottsági határozatok
586/2014. (10.24.) számú határozat
A 2014. október 25-én ( szombat ) 20.00 órára kisorsolt Paksi FC Kft. – Fehérvár FC Kft. OTP Bank
Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés pályaválasztói
jogának felcserélését engedélyezi. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Székesfehérvári Sóstói Stadion
( 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10. )
2014. október 25. ( szombat ) 20.00 óra
587/2014. (10.29.) számú határozat
A 2014. november 11-én ( kedd ) 13.30 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. – DVSC
FSZ Zrt. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét és kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
Békéscsabai Stadion Műfüves pálya
( 5600 Békéscsaba, Kórház u. 6. )
2014. november 12. ( szerda ) 13.30 óra
588/2014. (10.29.) számú határozat
A 2014. november 11-én ( kedd ) 13.30 órára kisorsolt Szeged 2011 Kft. – Kecskeméti TE Labdarúgó
Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés
új kezdési időpontja:
2014. november 12. ( szerda ) 13.30 óra
589/2014. (10.29.) számú határozat
A 2014. november 11-én ( kedd ) 13.00 órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. – Mezőkövesd Zsóry FC
Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét és kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
BKV Előre SC Stadion
( 1087 Budapest, Sport u. 2. )
2014. november 12. ( szerda ) 13.00 óra
590/2014. (10.29.) számú határozat
A 2014. november 1-én ( szombat ) 13.30 órára kisorsolt Győri ETO FC Kft. – DTC Futball Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. november 2. ( vasárnap ) 13.30 óra
591/2014. (10.29.) számú határozat
A 2014. november 9-én ( vasárnap ) 13.30 órára kisorsolt DTC Futball Kft. – Veszprém FC P2 Sport
Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. november 8. ( szombat ) 13.30 óra
592/2014. (10.30.) számú határozat
A 2014. október 15-én elmaradt Tatabányai Alapítvány SK – Újbuda Labdarúgó Kft. II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért az Újbuda Labdarúgó Kft. sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Tatabányai Alapítvány
SK sportszervezete javára igazolja.
593/2014. (10.30.) számú határozat
A 2014. október 19-én elmaradt Újbuda Labdarúgó Kft. – BSC 1924 Futball Kft. II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért az Újbuda Labdarúgó Kft. sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen BSC 1924 Futball Kft.
sportszervezete javára igazolja.
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594/2014. (10.30.) számú határozat
Az Újbuda Labdarúgó Kft. csapatait a 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoport bajnokságokból kizárja. A csapatok
elért eredményeit törli és a bajnokság utolsó helyére helyezi.
595/2014. (10.30.) számú határozat
A 2014. október 11-én félbeszakadt Bajai Labdarúgó SE – Bonyhád Völgység LC II. osztályú Fiú
Serdülő U-15 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzést a
pályán elért eredménnyel (19:0) Bajai Labdarúgó SE javára igazolja.
596/2014. (10.30.) számú határozat
A 2014. október 18-án elmaradt Monori SE – BVSC-Zugló II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a BVSC-Zugló
sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Monori SE sportszervezete javára igazolja.
597/2014. (10.30.) számú határozat
A Felcsút SE sportszervezet 2014-2015. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatával szemben a 2014. szeptember 10-én lejátszott Újpesti
TE – Felcsút SE 0:3 eredménnyel végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 3
(három) és egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 4 (négy) büntetőpont levonását
rendeli el, egyszeri alkalommal a csapat évi összeredményéből.
598/2014. (10.30.) számú határozat
A SZEOL SC Kft. ”B” sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2014. augusztus 31-én
lejátszott Déli Aprók UFC Szeged Egyesület – SZEOL SC Kft. ”B” II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályán elért
eredményét (7:0) törli és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel a SZEOL SC Kft. ”B” sportszervezete javára igazolja illetve egy mérkőzésre
vonatkozóan további 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal
a Déli Aprók UFC Szeged Egyesület csapatának évi összeredményéből. Az óvási díjat visszautalja.
599/2014. (10.30.) számú határozat
A BSC 1924 Futball Kft. sportszervezet 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoportjában résztvevő csapatával szemben a 2014.
szeptember 14-én lejátszott BSC 1924 Futball Kft. – Újpesti TE 3:2 eredménnyel végződött
mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 3 (három) és egy mérkőzésre vonatkozóan
további 1 (egy), összesen 4 (négy) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a csapat évi
összeredményéből.
600/2014. (11.06.) számú határozat
A 2014. november 18-án ( kedd ) 17.00 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. – Győri ETO FC Kft. Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
kezdési időpontja:
2014. november 19. ( szerda ) 17.00 óra
601/2014. (11.06.) számú határozat
A 2014. november 18-án ( kedd ) 17.00 órára kisorsolt Vasas FC Kft. – Újpest FC Kft. Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési
időpontja:
2014. november 19. ( szerda ) 17.00 óra
602/2014. (11.06.) számú határozat
A 2014. november 18-án ( kedd ) 18.00 órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. – Paksi FC Kft. Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
kezdési időpontja:
2014. november 19. ( szerda ) 19.30 óra
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603/2014. (11.06.) számú határozat
Nem járul hozzá, hogy a 2014. november 19-én ( szerda ) 19.30 órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. –
Paksi FC Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontja módosításra
kerüljön.
604/2014. (11.06.) számú határozat
A 2014. november 15-én ( szombat ) 13.00 órára kisorsolt Újbuda Labdarúgó Kft. – Városi Sportkör
Tököl Egyesület NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. november 16. ( vasárnap ) 13.00 óra
605/2014. (11.06.) számú határozat
A 2014. november 16-án ( vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt DTC 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. november 15. ( szombat ) 13.00 óra
606/2014. (11.10.) számú határozat
A 2014-2015. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa Negyeddöntő ( 5. forduló ) és
Elődöntő ( 6. forduló ) mérkőzéseinek párosítása a következő:
Negyeddöntő
1. mérkőzés:
2015. március 4. ( szerda )
2. mérkőzés:
2015. április 1. ( szerda )

Elődöntő
1. mérkőzés:
2015. április 8. ( szerda )
2. mérkőzés:
2015. április 29. ( szerda )

Döntő
2015. május 20. ( szerda )

Videoton FC
PMFC-MATIAS
Gyirmót FC Győr
Újpest FC
Kisvárda Master Good
Szolnoki MÁV-Stadler Rail FC
Ferencvárosi TC
Aqvital FC Csákvár
607/2014. (11.11.) számú határozat
A 2014. november 16-án ( vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. – DVSC FSZ Zrt. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. november 15. ( szombat ) 13.00 óra
A Honvéd FC Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt
eljárási költségként 20.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
608/2014. (11.11.) számú határozat
A 2014. november 23-án ( vasárnap ) 13.00 órára kisorsolt Fehérvár FC Kft. – SZEOL SC Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2014. november 23. ( vasárnap ) 12.00 óra
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609/2014. (11.14.) számú határozat
A 2014. november 19-én ( szerda ) 19.30 órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. – Paksi FC Kft. Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új
kezdési időpontja:
2014. november 25. ( kedd ) 16.00 óra
610/2014. (11.14.) számú határozat
A 2014. november 18-án ( kedd ) 16.30 órára kisorsolt Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. – ZTE FC
Zrt. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját illetve helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
Kaposvári BFLA Sporttelep Műfüves pálya
( 7400 Kaposvár, Cseri u. 6. )
2014. november 25. ( kedd ) 13.00 óra
611/2014. (11.18.) számú határozat
A 2014. november 18-án ( kedd ) 13.00 órára kisorsolt BFC Siófok Kft. – Soproni Vasutas Kft. Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és
kezdési időpontja:
Siófoki Bányász SE Edzőcentrum Műfüves pálya
( 8600 Siófok, Vak Bottyán út )
2014. november 18. ( kedd ) 13.00 óra
612/2014. (11.18.) számú határozat
A 2014. november 18-án ( kedd ) 14.30 órára kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. – Új Lombard Sport
Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új
helyszíne és kezdési időpontja:
Szombathelyi Illés Akadémia Műfüves pálya
( 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. )
2014. november 18. ( kedd ) 14.30 óra
F-179/2014-2015. (11.04.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. o. fiú futsal U20 bajnokság „B” csoport 4. – 6. fordulójának időpontjai a
következőek:

forduló
4.
4.
5.
5.
6.
6.

dátum
2014.11.09
2014.11.09
2014.11.09
2014.11.09
2014.11.09
2014.11.09

nap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap

Fiú futsal U20 II.o. `B` csoport
idő
hazai
10:00 VÁCI FUTSAL SE
11:00 DUNAKESZI KINIZSI FK
12:00 REAC SPORTISKOLA SE
13:00 LEVEGÓ-ENERGIA FC
14:00 LEVEGÓ-ENERGIA FC
15:00 VÁCI FUTSAL SE

vendég
LEVEGÓ-ENERGIA FC
REAC SPORTISKOLA SE
VÁCI FUTSAL SE
DUNAKESZI KINIZSI FK
REAC SPORTISKOLA SE
DUNAKESZI KINIZSI FK

F-180/2014-2015. (11.04.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. o. fiú futsal U17 bajnokság „B” csoport 4. – 6. fordulójának időpontjai a
következőek:

forduló

dátum

nap

Fiú futsal U-17 II.o. `B` csoport
idő
hazai

vendég

helyszín

4

2014.11.09

vasárnap

13:00

COVRITAS KFT.

DUNAKESZI KINIZSI FK

Gödöllő

4

2014.11.09

vasárnap

14:00

VÁCI FUTSAL SE

SZT. PÁL AKADÉMIA FC

Gödöllő

5

2014.11.09

vasárnap

15:00

SZT. PÁL AKADÉMIA FC

COVRITAS KFT.

Gödöllő

5

2014.11.09

vasárnap

16:00

DUNAKESZI KINIZSI FK

VÁCI FUTSAL SE

Gödöllő

6

2014.11.09

vasárnap

17:00

DUNAKESZI KINIZSI FK

SZT. PÁL AKADÉMIA FC

Gödöllő

6

2014.11.09

vasárnap

18:00

COVRITAS KFT.

VÁCI FUTSAL SE

Gödöllő
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F-181/2014-2015. (11.05.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. o. fiú futsal U17 bajnokság „E” csoport 7. – 9. fordulójának időpontjai a
következőek:

Fiú futsal U17 II.o. `E` csoport -2014/2015
forduló dátum
nap
idő
hazai
vendég
7
2014.11.09 vasárnap 11:00 ELTE SE
KELEN SC
7
2014.11.09 vasárnap 11:50 LIMES SZABADIDŐS SE LEVEGŐ-ENERGIA HFC
8
2014.11.09 vasárnap 12:40 LEVEGŐ-ENERGIA HFC ELTE SE
8
2014.11.09 vasárnap 13:30 KELEN SC
LIMES SZABADIDŐS SE
9
2014.11.09 vasárnap 14:20 LEVEGŐ-ENERGIA HFC KELEN SC
9
2014.11.09 vasárnap 15:10 LIMES SZABADIDŐS SE ELTE SE

helyszín
Halassy
Halassy
Halassy
Halassy
Halassy
Halassy

F-182/2014-2015. (11.10.) számú határozat
A Versenybizottság a Szekszárdi UFC és az MVFC Berettyóújfalu Egyesület női futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. november 16-án 11:00 órára kiírt Szekszárdi
UFC – MVFC Berettyóújfalu Egyesület női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban és új
helyszínen
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. november 15. (szombat), 14:00 óra
A mérkőzés helyszíne: Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szekszárd, Palánki út 1.
F-183/2014-2015. (11.10.) számú határozat
A Versenybizottság a Veresegyház VSK és az Újbarok SE női futsal NB II sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2014. november 23-án 11:00 órára kiírt Veresegyház VSK – Újbarok SE női
futsal
NB
II
bajnoki
mérkőzés
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2014. november 22. (szombat), 13:30 óra
F-184/2014-2015. (11.10.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. november 3-ra kiírt MVFC Sportszervező Kft. – Újszegedi TC férfi futsal
NB I bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította az Újszegedi TC sportszervezet
versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
MVFC Sportszervező Kft. sportszervezetek csapatának javára igazolja.
F-185/2014-2015. (11.10.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. november 8-ra kiírt Göcsej SK – Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat
Zrt. SK női futsal NB II bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Fővárosi Közterület
Fenntartó Vállalat Zrt. SK sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen
szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Göcsej SK sportszervezet csapatának javára
igazolja. Ezen kívül a Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat Zrt. SK – Göcsej SK mérkőzésen a
Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat Zrt. SK sportszervezet elveszíti a pályaválasztói jogát és
köteles az ellenfélhez utazni!
F-186/2014-2015. (11.10.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. november 9-re kiírt Energia SC Gyöngyös – Romhány SE, a Romhány SE
– Jászberényi FC és a Romhány SE – Covritas Kft. II. o. fiú futsal U20 „E” csoport bajnoki mérkőzések
elmaradásában megállapítja a Romhány SE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Energia SC Gyöngyös, Jászberényi
FC és Covritas Kft. sportszervezetek csapatainak javára igazolja.
F-187/2014-2015. (11.12.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. november 10-re kiírt Göcsej SK – Törökbálinti Focisuli Egyesület férfi
futsal NB II Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapította az Törökbálinti
Focisuli Egyesület sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3
pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Göcsej SK sportszervezetek csapatának javára igazolja.
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F-188/2014-2015. (11.12.) számú határozat
A Versenybizottság a Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat Zrt. SK és a Hajdúböszörményi TE női
futsal NB II sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. november 16-án 19:00 órára kiírt
Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat Zrt. – Hajdúböszörményi TE női futsal NB II bajnoki
mérkőzés
pályaválasztói
jogának
felcseréléséhez.
Hajdúböszörményi TE – Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat Zrt.
A mérkőzés új időpontja:
2014. november 16. (vasárnap), 16:00 óra
A mérkőzés helyszíne: Hajdúböszörmény, Városi Sportcsarnok
N-074/2014-15 (11.04.) számú határozat
A Versenybizottság az Astra HFC Kft sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. november
16.-án 16:00-ra kiírt Astra HFC Kft – Szegedi Ak JET-SOL Liga női NB I bajnoki labdarúgó mérkőzés
új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 14. (péntek) 17:00
N-075/2014-15 (11.04.) számú határozat
A Versenybizottság a Szegedi AK sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. november
08.-án 11:00-ra kiírt Szegedi AK - Kőbányai Ifjúsági SE leány U-17 bajnoki labdarúgó mérkőzés új
időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 30. (vasárnap) 12:00 óra
N-076/2014-15 (11.05.) számú határozat
Női Magyar Kupa, elődöntő (4. forduló)
játéknap: 2015. április. 4.-5.
1. Kóka KSK –MTK Hungária FC
2. Astra HFC Kft.– FTC Zrt
Női Magyar Kupa, a döntő párosítása:
1. elődöntő győztese – 2. elődöntő győztese
N-077/2014-15 (11.06.) számú határozat
A Versenybizottság a DAC Unio FC Kft sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014.
november 09.-én 13:00-ra kiírt DAC Unio FC Kft – Győri ETO FC Kft női NB II Nyugati csoport
bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 09. (vasárnap) 11:00 óra
N-078/2014-15 (11.07.) számú határozat
A Versenybizottság a Debreceni Labdarúgó Akadémia Kft leány U-15 sportszervezet írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2014. november 16.-ára kiírt Kecskeméti NLE - Debreceni Labdarúgó
Akadémia Kft leány U-15 nagypályás bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 14. (péntek) 12:00 óra
N-079/2014-15 (11.10.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. november 09.-re kiírt, Csepel FC SE – Dunaújváros PASE, Monori SE –
Csepel FC SE, Csepel FC SE – Szigetszentmiklósi TK, Paks ASE – Csepel FC SE félpályás leány
U-15 Közép csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja a Csepel FC SE sportszervezet
versenyügyi felelősségét és ezért a mérkőzéseken megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla)
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Dunaújváros PASE, Monori SE, Szigetszentmiklósi TK
és a Paks ASE sportszervezetek javára igazolja.
N-080/2014-15 (11.10.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. november 08.-ra kiírt Nyírség NSC – Kőbányai Ifjúsági SE női NB II
Keleti csoport bajnoki labdarúgó mérkőzés elmaradásában megállapítja a KISE sportszervezet
versenyügyi felelősségét és ezért a mérkőzésen megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla)
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Nyírség NSC sportszervezet javára igazolja.
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N-081/2014-15 (11.12.) számú határozat
A Versenybizottság az Újpesti Torna Egylet leány U-17 sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul
a 2014. november 16.-án 15:00-ra kiírt Újpesti Torna Egylet – Atomerőmű SE Paks leány U-17
bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 15. (szombat) 15:00 óra
N-082/2014-15 (11.12.) számú határozat
A Versenybizottság az Astra HFC Kft leány U-15 sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014.
november 16.-án 13:30-ra kiírt Viktória FC (Haladás) – Astra HFC Kft leány U-15 nagypályás bajnoki
labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 26. (szerda) 13:00 óra
N-083/2014-15 (11.12.) számú határozat
A Versenybizottság a Dorogi Diófa SE sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014.
november 15.-én 17:00 órára kiírt UTE Profisport Kft - Dorogi Diófa SE JET-SOL Liga női NB I
bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 15. (szombat) 18:00 óra
N-084/2014-15 (11.13.) számú határozat
A Versenybizottság a Kókai KSK sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. november 30.án 13:00-ra kiírt Kókai KSK - Kőbányai Ifjúsági SE női NB II Keleti csoport labdarúgó mérkőzés új
időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 29. (szombat) 11:00 óra
N-085/2014-15 (11.18.) számú határozat
A Versenybizottság a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul
a 2014. november 22.-ére kiírt Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. – Gyula és Környéke Gyermek
SK női NB II Keleti csoport bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 23. (vasárnap) 13:00 óra
N-086/2014-15 (11.18.) számú határozat
A Versenybizottság a Jászberényi FC sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. november
23.-ára kiírt Kőbányai Ifjúsági SE - Jászberényi FC női NB II Keleti csoport bajnoki labdarúgó
mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. november 19. (szerda) 19:00 óra
N-087/2014-15 (11.18.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. november 16.-ra kiírt, 1. FC Femina 93 SE – Airnergy FC, Újpesti TE 1. FC Femina 93 SE, 1. FC Femina 93 SE – Gödöllői SK és a Aszód FC - 1. FC Femina 93 SE
félpályás leány U-15 Budapest B csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja az 1. FC Femina
93 SE sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a mérkőzéseken megszerezhető 3 (három)
pontot 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Airnergy FC, Újpesti TE,
Gödöllői SK és az Aszód FC sportszervezetek javára igazolja.
N-088/2014-15 (11.18.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. november 15.-én lejátszott Dunaújváros PASE – Pécsi VSK női NB II
Nyugati csoport bajnoki mérkőzésen létszámhiányos kiállásában megállapítja a Pécsi VSK
sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-97/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kulcsár Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 4 (négy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-I-98/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezet elkövette a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 92. §-a szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ. 92. § b) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet, mint
visszaesőt a határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdve a soron következő átigazolási
időszak kezdetétől az igazolási és átigazolási jogból kizárja 1 (egy) hónapra.
FEB-I-99/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. november 2. napján lejátszott MTK - Újpest
NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 700.000,- Ft, azaz Hétszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-100/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. november 1. napján lejátszott Győr - Diósgyőr NB I férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont
Győri ETO 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 200.000,- Ft. azaz Kettőszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. november 1. napján lejátszott Győr nagypályás bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont
Diósgyőr
megvalósította az FSZ 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14.
sportszervezetet, mint visszaesőt 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint
kötelezi.

Diósgyőr
FC Kft.

NB I férfi felnőtt
sportszervezet

§ (2) bekezdése alapján a
pénzbüntetés megfizetésére

FEB-I-101/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. november 2. napján lejátszott Fehérvár – Honvéd
NB I férfi
felnőtt nagypályás 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
200.000,- Ft,
azaz Kettőszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-102/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Alcibiade Raffaele 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 3 (három) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-103/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vaszicsku 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-I-104/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Patvaros 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-I-105/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Zoltán
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-106/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. november 9. napján lejátszott Diósgyőr - Nyíregyháza NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B), 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 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. november 9. napján lejátszott Diósgyőr - Nyíregyháza NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus FC Kft.
sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontja, valamint
az FSZ 101. § (2) bekezdés a/aa. pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-107/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. november 8. napján lejátszott Pécs - Győr NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont PMFC Sport Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. november 8. napján lejátszott Pécs - Győr NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Győri ETO FC Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés e) pontjai, valamint az FSZ 101. § (2)
bekezdés a/aa. pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-108/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. november 8. napján lejátszott Újpest - Puskás FC 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 800.000,- Ft, azaz Nyolcszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-II-43-1/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása nélkül 2014. október 28. napján meghozott FEB-II-43/2014-15.
ügyiratszámú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
FEB-II-44/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bényei Balázs 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-II-45/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lengyel Dániel 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-46/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Molnár Tibor 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-47/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Görgényi Dávid 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-48/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Rajczi Péter 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 felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-49/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lovrencsics 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-50/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kulcsár Kornél labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-51/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Mogyorósi József 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-52/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. sportszervezet elkövette a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 92. §-a szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ. 92. § b) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet, mint
visszaesőt a határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdve a soron következő átigazolási
időszak kezdetétől az igazolási és átigazolási jogból 1 (egy) hónapra kizárja.
FEB-II-53/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. sportszervezet elkövette a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 92. §-a szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ. 92. § a) és b) pontja, valamint az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdve a soron következő
átigazolási időszak kezdetétől az igazolási és átigazolási jogból 1 (egy) hónapra kizárja.
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FEB-II-54/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. november 7. napján lejátszott Csákvár - Vasas NB II-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Vasas Futball Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft, azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-144/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ludánszki István 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-145/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vasas Gergő labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket 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-146/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kornutyak Volodymyr labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §ában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-147/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth Norman labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 3 (három) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-III-148/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Foro Arnold labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 4 (négy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-III-149/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dobra Benjamin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket 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-150/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Méder Bence 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-151/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Péchy Tamás-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-152/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Forró Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
18

Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-153/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth Máté 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, mint
visszaesőt
2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-III-154/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Levente 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-155/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Osvald Márkó labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket 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-156/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Miklósvári János labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-157/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Jovánczai Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-158/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vadon Dávid 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, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-III-159/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bocsi Zoltán sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés f) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés e) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszakembert,
mint visszaesőt a kispadtól és az öltözőtől 2 (kettő) soron következő NB III-as bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-160/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Péter 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-161/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Tamás 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, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
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FEB-III-162/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Siha Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés e) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB III-as bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-163/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Puskás Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-164/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Buzás Attila sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés e) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB III-as bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-165/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Matyó 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-166/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth Martin 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-167/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kardos László 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-168/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Molnár Ottó 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-169/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Merczel János sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés b) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján sportszakembert,
mint visszaesőt a labdarúgó mérkőzésen történő közreműködéstől (kispadtól) 4 (négy) soron
következő NB III bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-170/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Cseszneki Richárd labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-171/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovac Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-III-172/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fábián Péter 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-173/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Patrik 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 nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-174/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Khiesz Kornél 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-175/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csirinyi Zsolt 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, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-III-176/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szénási István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint visszaesőt 2
(kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-49/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bolla Ferenc labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1) és a 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-50/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pestszentlőrinci Sulifoci Akadémia sportszervezet a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 98. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 98. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti és egyben kötelezi a mérkőzésrendezési szabályok előírásainak fokozott betartására, az
ehhez szükséges feltételek biztosítására.
FEB-V-51/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sztojka Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-52/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pénzes Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-53/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ledő László
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdése b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől (kispadtól) 5 (öt) soron következő férfi futsal NB I-es bajnoki mérkőzésre
eltiltja.
FEB-V-54/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csopaki István 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-55/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Calvo Rodriguez Juan Ramon 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 futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-56/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Endrefalvi Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket 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-57/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Weimann Richárd labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket 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-58/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Suha Zoltán 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 futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-59/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Érsek Róbert 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 futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-60/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Palomeque Bolanos Alejandro labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
82. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-61/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Labdakergető BKSE a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-VI-75/2014-15. (10.30.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. október 28. napján lejátszott Fehérvár - Diósgyőr Magyar Kupa
országos főtábla 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 alapján a sportszervezetet 300.000,- Ft. azaz
Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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Az FT megállapítja, hogy a 2014. október 28. napján lejátszott Fehérvár - Diósgyőr Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította
az 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-VI-76/2014-15. (10.30.) számú határozat
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont FC Ajka Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft. azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. október 29. napján lejátszott Ajka - Újpest Magyar Kupa országos
főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította az
FSZ 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés f) 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 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-VI-77/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Marku Kristi 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-78/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Suljic Asmir 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 Liga
Kupa mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-79/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Hampuk Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Liga Kupa
mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-80/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Földes Milán 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-81/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vozár 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 Liga Kupa
mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-82/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Haris Attila 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-83/2014-15. (11.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Losada Benitez Jose Augusto sportszakember a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 83. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 83. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől (kispadtól) 1 (egy) soron következő Liga Kupa mérkőzésre eltiltja.
FEB-VIII-91/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT a Szombathelyi Haladás 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-92/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT az Új Lombard Sport Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-93/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT a Paksi 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-94/2014-15. (11.04.) 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-95/2014-15. (11.04.) 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-96/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT a Csepel FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-97/2014-15. (11.04.) számú határozat
Az FT a Városi Sportkör Tököl Egyesület sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
10.§ (4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-98/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT a Honvéd FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-99/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT a Gyirmót FC 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-100/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT a Balmazújváros Sport 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-101/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT a Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
14.000,- Ft, azaz Tizennégyezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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FEB-VIII-102/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT a Maglódi TC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
22.000,- Ft, azaz Huszonkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-103/2014-15. (11.11.) számú határozat
Az FT a BKV 2013 Futball Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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Fellebbviteli Bizottság határozatai
FVB-20/2014.(10.30.) számú határozat
Az FVB az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) 2014. szeptember 30. napján tárgyalás megtartása után
meghozott FEB-II-19-1/2014-15. számú határozatát - amely az FEB tárgyalás mellőzésével 2014.
szeptember 23. napján hozott FEB-II-19/2014-15. számú határozatát hatályában változatlanul
fenntartotta - az FSZ 68. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján helybenhagyja.
FVB-21/2014.(10.30.) számú határozat
Az FVB az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) 2014. szeptember 30. napján tárgyalás megtartása után
meghozott FEB-I-66-1/2014-15. számú határozata - amely az FEB tárgyalás mellőzésével 2014.
szeptember 23. napján hozott FEB-I-66/2014-15. számú határozatát hatályában változatlanul
fenntartotta – ellen az Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet jogi képviselője által benyújtott
fellebbezést elutasítja és az FSZ 68. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján a sérelmezett
határozat Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezetre vonatkozó részét helybenhagyja.
FVB-22/2014.(10.30.) számú határozat
Az FVB az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) 2014. október 14. napján tárgyalás megtartása után
meghozott FEB-II-00-1/2014-15. ügyiratszámú határozatát - amely a FEB tárgyalás mellezésével
meghozott FEB-II-30/2014-15. ügyiratszámú, 2014. október 7. napján kelt határozatát hatályában
változatlanul fenntartotta - az FSZ 68. § (3) bekezdés II. fordulata alapján megváltoztatja,
és a I. fokon kiszabott büntetést 12 hónap eltiltásra, valamint 200.000.- Ft azaz Kettőszázezer
Forint pénzbüntetésre súlyosítja.
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Igazolási és Vitarendezési Bizottság határozata
5-5/2014 (11.12.) számú határozat
Az IVB megállapította, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. nem tett eleget a közte és Murai S.
Márk hivatásos labdarúgó között 2013. Szeptember 27-én megkötött munkaszerződésben foglalt
fizetési kötelezettségének. A IVB kötelezi a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.-t, hogy a határozat
jogerőre emelkedését követően számított 15 napon belül, fizessen meg Murai S. Márk hivatásos
labdarúgó a részére 440.000, -Ft bruttó összeget, azaz négyszáznegyvenezer forint bruttó összeget
elmaradt munkabér jogcímén.
IVB kötelezi a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.-t, hogy a NYIÁSZ 5.§. (9) bekezdés c pontjában
foglaltak alapján 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint eljárási költségtérítést az MLSZ részére a
határozat jogerőre emelkedését követő 3 (három) napon belül fizessen meg átutalással az MLSZ OTP
Bank 11707024-20480703 számú számlájára, az összeg a szövetség pénztárába is befizethető.
IVB elrendeli egyúttal a kérelmező labdarúgó által befizetett eljárási költségtérítés visszafizetését.
A NYIÁSZ 21 §. pontjában előírtak szerint az IVB fegyelmi eljárást kezdeményez az MLSZ Fegyelmi
Bizottságánál a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft -vel szemben.
Murai S. Márk hivatásos labdarúgó a NYIÁSZ. 5.§.(9). bek. alapján a határozat jogerőre emelkedése
után a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. Sportszervezet hozzájárulása nélkül szabadon átigazolhat
és játékjogosultsággal rendelkezik.

Budapest, 2014. november 19.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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