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Elnökségi határozatok
ELN-11/2015 (03.03) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2015. március 3-i hatállyal Kispál Róbert urat MLSZ szövetségi ellenőrnek
kinevezi.
ELN-12/2015 (03.03) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi Megyei (Budapesti) I.- IV. osztályú férfi felnőtt, női felnőtt, férfi
öregfiúk, férfi old boys, férfi veterán (téli) nagypályás, csökkentett pályaméretű labdarúgó bajnokságok
alap-versenykiírását elfogadja.
ELN-13/2015 (03.03) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi Megyei (Budapesti) férfi felnőtt, női felnőtt, férfi ifjúsági, fiú
serdülő nagypályás labdarúgó (téli) Megyei – Budapest Kupák alap-versenykiírását elfogadja.
ELN-14/2015 (03.03) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi Megyei (Budapesti) utánpótlás korosztályú férfi és leány
ifjúsági, fiú és leány serdülő nagypályás, csökkentett pályaméretű labdarúgó bajnokságok alapversenykiírását elfogadja.
ELN-15/2015 (03.03) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi Megyei-Budapesti I-II. osztályú Férfi, Női Felnőtt futsal
bajnokságok alap-versenykiírását elfogadja.
ELN-16/2015 (03.03) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi Megyei Futsal Utánpótlás Bajnokságok alap-versenykiírását
elfogadja.
ELN-17/2015 (03.03) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadja az MLSZ 2014 évi elnökségi szakmai
beszámolóját, egyben felkéri az MLSZ Elnökét, hogy a szakmai beszámolót elfogadásra terjessze a
Közgyűlés elé.
ELN-18/2015 (03.03) számú határozat
„A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadja az MLSZ 2014. december 31-i közhasznúsági
jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját 19.656.994 eFt mérlegfőösszeggel és 387.987 eFt
tárgyévi közhasznú eredménnyel. A tárgyévi nyereséget az Elnökség javasolja a
„tőkeváltozás/eredmény” sorba helyezni. Az Elnökség felkéri az MLSZ Elnökét, hogy a közhasznúsági
jelentést és egyszerűsített éves beszámolót terjessze az éves Küldöttközgyűlés elé.
ELN-19/2015 (03.03) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadja, hogy az MLSZ 2015. április 2-ra összehívott
küldöttközgyűlésének 4. sz. napirendi pontjához kapcsolódóan a következő előterjesztés kerüljön a
küldöttek részére kiküldésre:
„Előterjesztés az MLSZ küldöttközgyűlése részére
Az MLSZ egyes vagyoni értékű jogai értékesítésére kötendő szerződés jóváhagyása c. napirendi pont
tekintetében.
A Civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civiltv.) – melynek rendelkezéseit a sportról szóló
2004. évi I. tv. 20. § (3) bekezdése alapján az MLSZ esetében is alkalmazni kell – 8. §-ának előírásai
alapján a reklám, hirdetési és közvetítési jogokkal kapcsolatos határozatlan vagy egy évnél hosszabb
időre kötött szerződéseket a legfőbb szervvel (MLSZ küldöttközgyűlés) évente jóvá kell hagyatni,
ennek hiányában a szerződések hatályukat vesztik.
Az MLSZ az alábbi partnerekkel hirdetési, reklám (együttesen szponzori) és közvetítési jogok
tekintetében az alábbi szerződéseket kötötte:
- OTP Bank Nyrt. - szponzori szerződés,
- adidas Budapest Kft. szponzori szerződés,
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- GreenFieldSolutions Sàrl – közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés,
- a 2016. évi Európa Bajnokság és a 2018. évi Világbajnokság selejtező mérkőzései
közvetítési jogainak az UEFA által központosított módon történő értékesítése.
Az MLSZ Elnöksége kéri az MLSZ küldöttközgyűlését, hogy a fentiek szerinti szerződéseket hagyja
jóvá, továbbá hatalmazza fel az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket lejáratuk és a felek
megállapodása esetén meghosszabbítsa.
Az MLSZ Elnöksége kéri továbbá az MLSZ küldöttközgyűlését, hogy járuljon hozzá a Szerencsejáték
Zrt-vel a fogadási jogok tekintetében kötendő szerződés megkötéséhez azzal, hogy a szerződést az
Elnökségnek jóvá kell hagynia.
Határozati javaslat
Az MLSZ Küldöttközgyűlése az …igen ….. nem és … tartózkodás mellett meghozta a következő
…/2015. (IV.2.) sz. határozatot:
Az MLSZ Küldöttközgyűlése az MLSZ által az alábbi partnerekkel kötött hirdetési, reklám
(együttesen szponzori) és közvetítési szerződéseket jóváhagyja:
- OTP Bank Nyrt. - szponzori szerződés,
- adidas Budapest Kft. szponzori szerződés,
- GreenFieldSolutions Sàrl – közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés,
- a 2016. évi Európa Bajnokság és a 2018. évi Világbajnokság selejtező mérkőzései
közvetítési jogainak az UEFA által központosított módon történő értékesítése.
Az MLSZ Küldöttközgyűlése felhatalmazza az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket
módosítsa és/vagy meghosszabbítsa.
Az MLSZ Küldöttközgyűlés hozzájárul a Szerencsejáték Zrt-vel kötendő szerződés
megkötéséhez azzal, hogy a szerződést az Elnökségnek jóvá kell hagynia.”
ELN-20/2015 (03.03) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Küldöttközgyűlés lebonyolításának adminisztratív
előkészítése érdekében felkéri
Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak: Balázs András (Amatőr) Domonyai László (NBI) és Popovics
György (NBII),
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Potoczki Tamás (NBII) és Makray Balázs (Amatőr) S. Juhász
Attila (NBI),
Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Gács Pál (NBI) és Török Gábor (Amatőr) urakat
Előre nem tervezhető elfoglaltság, betegség esetére tartalék tagnak felkéri: Bencsik István (Amatőr)
urat
ELN-21/2015 (03.03) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége az utánpótlás-nevelő központok részére, a tavalyi összeggel azonos
mértékű 1,710 millió Forint forrás felosztásáról döntött.
2. Tekintettel arra, hogy utánpótlás-nevelési támogatásra a támogató Emberi Erőforrások
Minisztériuma tájékoztatása alapján 2015-ben 1,505 millió Ft áll rendelkezésre, az Elnökség
úgy döntött, hogy a bázisösszegű támogatás fenntartása érdekében a szövetségi
költségvetés terhére 205 millió Forint kiegészítő saját forrás fordítható.
3. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy valamennyi támogatásban részesülő akadémiát,
sportszervezetet kérésre külön-külön tájékoztasson a részére megállapított támogatási
összeg tételes levelezetéséről.
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4. Az Elnökség döntése értelmében az állami támogatás elszámolási időszaka a 2015-ös
támogatási évtől minden évben július 1-tól következő év június 30-ig tart. A 2015-ben kötött
támogatási szerződések esetén a támogatott kérésére a támogatási időszak kezdő
időpontja indokolt esetben július 1-énél korábbi dátum is lehet.

Akadémia/Sportszervezet
Honvéd FC Kft.
Győri ETO FC Kft.
Illés Sport Alapítvány
Debreceni Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft
Felcsút Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány
Vasas Akadémia Kft.
PMFC-Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Kecskeméti Torna Egylet Labdarúgó Kft.
Újpesti Torna Egylet
Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör SE
FTC Labdarúgó Zrt.
NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft
Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia
TELJES KERET

Támogatás (mFt)
2015
185
185
183
179
174
160
102
85
85
74
74
67
59
56
42
1 710

ELN-22/2015 (03.03) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége Kitüntetési javaslatokat fogadott el.
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Versenybizottsági határozatok
064/2015 (03.03.) számú határozat
A 2015. március 21-én ( szombat ) 15.00 órára kisorsolt ZTE FC Zrt. – Soroksár Sport Club Kft.
Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. március 21. ( szombat ) 17.00 óra
065/2015 (03.03.) számú határozat
A 2015. május 9-én ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt ZTE FC Zrt. – Vasas Futball Club Kft. Merkantil
Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. május 9. ( szombat ) 19.00 óra
066/2015 (03.03.) számú határozat
A 2015. május 23-án ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt ZTE FC Zrt. – F.C. Ajka Kft. Merkantil Bank
Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. május 23. ( szombat ) 19.00 óra
F-382/2014-2015. (03.05.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. o. fiú futsal „D” csoport 22-24. fordulójának időpontjai a következőek:

Fiú futsal U20 II.o. `D` csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

helyszín

NYÍRGYULAJ KSE

Nyírbátor

22

2015.03.22 vasárnap 09:00 ÓZD VSE

22

2015.03.22 vasárnap 10:00 CSENGER PETŐFI DSZ.SE DEBRECENI EAC

23

2015.03.22 vasárnap 11:00 NYÍRGYULAJ KSE

CSENGER PETŐFI DSZ.SE Nyírbátor

23

2015.03.22 vasárnap 12:00 DEBRECENI EAC

ÓZD VSE

Nyírbátor

24

2015.03.22 vasárnap 13:00 CSENGER PETŐFI DSZ.SE ÓZD VSE

Nyírbátor

24

2015.03.22 vasárnap 14:00 DEBRECENI EAC

Nyírbátor

NYÍRGYULAJ KSE

Nyírbátor

F-383/2014-2015. (03.06.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. o. leány U15 futsal „D” csoport 19-21. fordulójának időpontjai a következőek:

Leány futsal U15 `D` csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

helyszín

19

2015.03.28 szombat 09:00 COVRITAS KFT.

DEBRECENI EAC

Debrecen

19

2015.03.28 szombat 10:00 MISKOLCI VÉNUSZ NFSE

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

Debrecen

20

2015.03.28 szombat 11:00 DEBRECENI EAC

MISKOLCI VÉNUSZ NFSE

Debrecen

20

2015.03.28 szombat 12:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

COVRITAS KFT.

Debrecen

21

2015.03.28 szombat 13:00 MISKOLCI VÉNUSZ NFSE

COVRITAS KFT.

Debrecen

21

2015.03.28 szombat 14:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

DEBRECENI EAC

Debrecen

F-384/2014-2015. (03.06.) számú határozat
A Versenybizottság az Asterix SC és a BEAC férfi futsal NB II Nyugati csoport sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. március 6-án 20:30 órára kiírt Asterix SC – BEAC férfi futsal NB
II
Nyugati
csoport
bajnoki
mérkőzés
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. március 9. (hétfő), 21:45 óra
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F-385/2014-2015. (03.06.) számú határozat
következőek:

Fiú futsal U17 II.o. `A` csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

helyszín

19

2015.03.29 vasárnap 10:00 ZTE FC ZRT.

BALATONI KLC Ikrény

20

2015.03.29 vasárnap 11:00 LDSE

ZTE FC ZRT.

21

2015.03.29 vasárnap 12:00 BALATONI KLC LDSE

Ikrény
Ikrény

F-386/2014-2015. (03.06.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. o. fiú U17 futsal „C” csoport 19-21. fordulójának időpontjai a következőek:

Fiú futsal U17 II.o. `C` csoport
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

helyszín

19

2015.03.29 vasárnap 10:00 FÉLEGYHÁZI TSI KFT. TOLNA-MÖZS FSE

Tolna

19

2015.03.29 vasárnap 11:00 FERIHEGY SV KFT.

SZÁSZVÁRI SE

Tolna

20

2015.03.29 vasárnap 12:00 TOLNA-MÖZS FSE

FERIHEGY SV KFT.

Tolna

20

2015.03.29 vasárnap 13:00 SZÁSZVÁRI SE

FÉLEGYHÁZI TSI KFT. Tolna

21

2015.03.29 vasárnap 14:00 FERIHEGY SV KFT.

FÉLEGYHÁZI TSI KFT. Tolna

21

2015.03.29 vasárnap 15:00 SZÁSZVÁRI SE

TOLNA-MÖZS FSE

Tolna

N-093/2014-15. (03.06.) számú határozat
A Versenybizottság az FTC Zrt sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. március 22.
15:00-ra kiírt FTC Zrt - Astra HFC Kft JET-SOL Liga női NB I bajnoki labdarúgó mérkőzés új
időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2015. március 22. 14:00 óra
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-128/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Holender Filip 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-129/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-130/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Heris Jonathan Steve labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § - ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-131/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. február 28. napján lejátszott Puskás FC - DVSC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Puskás Futball Club Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdés szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-II-76/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szakály 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-77/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Berde 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-78/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Molnár Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-79/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Domján 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-80/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Domokos Bálint labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § - ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-II-81/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bognár György sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FSZ 83. § (2) bekezdés a) alapján a sportszakembert 200.000, - Ft, azaz Kettőszázezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
A pénzbüntetés befizetését az MLSZ OTP Bank 11707024-20480703 számú számlájára az FSZ 51.
§ (1) bekezdésében előírtak szerint átutalással kell teljesíteni, de a szövetség pénztárába is
befizethető.
Amennyiben a sportszakember a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB
az FSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el a sportszakemberrel szemben.
FEB-III-198/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Németh Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-199/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Illés Dániel 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-200/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Balázs Bálint labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ban
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-201/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Ambrusz Árpád labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-202/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT Tóth László a Dorogi FC sportszervezet sportszakembere ellen elrendelt fegyelmi eljárást az
FSZ 36. § b) pontja alapján megszünteti.
Az FT megállapította, hogy Skita Tamás és Vigh Ádám a Dorogi FC sportszervezet labdarúgói az
FSZ 7. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövették.
Ezért a FSZ 10.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a labdarúgókat a labdarúgó mérkőzésektől 2015.
március 3. napjától négy hónap időtartamra, 2015. július 2. napjáig eltiltja és
versenyengedélyüket bevonja.
FEB-V-172/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Légrády Attila János labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § - ban
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-173/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Varga Valentin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. § - ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-174/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sipos Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. § - ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-175/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Balogh László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § - ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (3) a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-176/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Schaffer Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-177/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Czinger Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-178/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Déri Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-179/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Reich Martin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-180/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Limes Szabadidős SE sportszervezet a 2015. március 2. napján
lejátszott Limes - Göd férfi futsal NB II bajnoki mérkőzésen a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. §
(1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-V-181/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Nagytétényi SE sportszervezet a 2015. március 2. napján lejátszott
Nagytétény - Törökbálint férfi futsal NB II bajnoki mérkőzésen a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86.
§ (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-V-182/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a FTC Futsal Kft. sportszervezet a 2015. március 2. napján lejátszott
FTC - BME
férfi futsal NB II bajnoki mérkőzésen a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. § (1)
bekezdése szerinti fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
FEB-V-183/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kollár Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. (3) bekezdés
a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdése c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő férfi futsal NB II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
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FEB-VIII-120/2014-15. (03.03.) 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
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-121/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT a KBSC 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-122/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT a Fehérvár FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
42.000,- Ft, azaz Negyvenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-123/2014-15. (03.03.) számú határozat
Az FT az FC Csákvár 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,

Budapest, 2015. március 17.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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