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Küldöttközgyűlési határozatok
1/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság Elnökévé megválasztotta
Kecskés László urat, ötéves időtartamra.
2/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság Tagjává megválasztotta
Czékmán József urat, ötéves időtartamra.
3/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság Tagjává megválasztotta Deme
Géza urat, ötéves időtartamra.
4/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság Tagjává megválasztotta
Jancsurák Zoltán urat, ötéves időtartamra.
5/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság Tagjává megválasztotta
Dr. Papp Tibor urat, ötéves időtartamra.
6/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság Tagjává megválasztotta Varga
Balázs urat, ötéves időtartamra.
7/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság Tagjává megválasztotta
Dr. Várnai Rupert urat, ötéves időtartamra.
8/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi
szakmai beszámolót, mely jelen határozat mellékletét képezi.
9/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta a könyvvizsgáló jelentését, az egyszerűsített
éves beszámolóról, illetve a közhasznúsági mellékletről, mely jelen határozat mellékletét képezi.
10/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta a Felügyelő Bizottság írásos jelentését az
egyszerűsített éves beszámolóról, illetve a közhasznúsági mellékletről, mely jelen határozat mellékletét
képezi.
11/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
szerinti 2014. december 31-i egyszerűsített éves beszámolót 19.656.994 ezer Ft mérlegfőösszeggel és
387.987 ezer Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel, mely jelen határozat mellékletét képezi.
12/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése 20.506.227 ezer Ft alaptevékenységből származó
összes bevétel és 20.118.240 ezer Ft alaptevékenységhez kapcsolódó összes költség mellett elfogadta a
2014. évi közhasznúsági mellékletet, mely jelen határozat mellékletét képezi.
13/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta a Felügyelő Bizottság írásos jelentését a
soron következő évi pénzügyi tervről, mely jelen határozat mellékletét képezi.
14/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta az Elnökség soron következő évi szakmai
tervét és pénzügyi tervét, mely jelen határozat mellékletét képezi.
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15/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
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.
16/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökévé megválasztotta Dr. Csányi Sándor
urat, ötéves időtartamra.
17/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökségének Tagjává megválasztotta
Balogh Gabriella úrhölgyet, ötéves időtartamra.
18/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökségének Tagjává megválasztotta Bánki
Erik urat, öt éves időtartamra.
19/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökségének Tagjává megválasztotta Berzi
Sándor urat, ötéves időtartamra.
20/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökségének Tagjává megválasztotta
Dankó Béla urat, ötéves időtartamra.
21/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökségének Tagjává megválasztotta
Garancsi István urat, ötéves időtartamra.
22/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökségének Tagjává megválasztotta
Nyilasi Tibor urat ötéves időtartamra.
23/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökségének Tagjává megválasztotta
Dr. Anthony Radev urat ötéves időtartamra.
24/2015 (04.02.) küldöttközgyűlési határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ Elnökségének Tagjává megválasztotta
Dr. Török Gábor urat ötéves időtartamra.
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Elnökségi határozatok
ELN-23/2015 (04.02) számú elnökségi határozat

Az MLSZ Elnöksége George F. Hemingway úr - NB I-es Bizottság Elnöki funkcióból való lemondását elfogadta, eddigi munkáját megköszönve további sikereket kíván.
ELN-24/2015 (04.02) számú elnökségi határozat

Az MLSZ Elnöksége 2015. április 2-i hatállyal kinevezte Orosz Pál urat az NB I-es Bizottság
Elnökévé, ötéves időtartamra.
ELN-25/2015 (04.02) számú elnökségi határozat
Az Elnökség elfogadta a 2015 évi munkatervét, az alábbiak szerint.
Április
1.

TV szerződés elfogadása

Főtitkár

2.

Az MLSZ 2015/2016-os Sportfejlesztési Programja (TAO)

Operatív Igazgató

3.

Magyar Kupa és Amatőr Kupa döntő helyszínének kijelölése

Versenyigazgató

4.

Játékos-közvetítő Szabályzat elfogadása

Versenyigazgató

5.

MLSZ versenykiírások előterjesztése, jóváhagyása

Versenyigazgató

Május

3.

Döntés az MLSZ versenyrendszerében részt vevő labdarúgók részére kötött
csoportos balesetbiztosítás feltételeiről 2015-2018
Sportszervezetek vagyoni értékű jogaiból származó bevételek elosztási
szabályzatainak elfogadása
2015/2016 évi díjfizetési Rend elfogadása

4.

A NYIÁSZ és Versenyszabályzatok módosítása

Versenyigazgató

5.

A 2014-15 bajnoki évad egyéni díjainak odaítélése

Versenyigazgató

1.
2.

Gazdaság Igazgató
Főtitkár
Versenyigazgató

Június
1.

Egyes állandó bizottságok elnökeinek beszámolója (Játékvezetői Bizottság)

2.

Fegyelmi Szabályzat módosítása

3.

Regisztrációs Kártya Szabályzat elfogadása

Nemzetközi igazgató
Adminisztráció Vezető
Versenyigazgató
Versenyigazgató

4.

Dopping Szabályzat módosítása

Versenyigazgató

Július
1.

Férfi „A” válogatott Szövetségi Kapitányának féléves beszámolója

Szövetségi Kapitány

2.

Női „A” válogatott Szövetségi Kapitányának féléves beszámolója
A férfi felnőtt nagypályás nemzeti ’U-21’ válogatott utánpótlás kapitánya féléves
beszámolója
Beszámoló a korosztályos válogatottak (női-férfi) tevékenységéről

Női Szövetségi Kapitány

3.
4.

Utánpótlás Kapitány
Sportigazgató

Szeptember
1.
2.
3.

2015/2016 évi Klublicenc Szabályzat elfogadása
Egyes állandó bizottságok elnökeinek beszámolója
(Amatőr, Biztonsági, Etikai és Fair Play, Elsőfokú Licenc, Fellebbviteli Licencadó,
Ügynök- Licenc Bizottság)
Nemzetközi játékvezetői keret jóváhagyása

Gazdaság Igazgató
Bizottságok Elnökei
Adminisztráció Vezető
Nemzetközi Igazgató

Október
1.

Beszámoló az infrastruktúra igazgatóság feladatairól

Infrastruktúra Igazgató
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2.

3.

stadionfejlesztések
Budapest Program
kataszter
Egyes állandó bizottságok elnökeinek beszámolója
(Fegyelmi, Fellebbviteli, Igazolási és Vitarendezési, Jogi, Marketing és Média,
Kisebbségi Bizottság)
Egyes Megyei Társadalmi Elnökség elnökeinek beszámolója
(Baranya, Bács, Békés, Borsod, Budapest, Csongrád, Fejér)

Bizottságok Elnökei
Adminisztráció Vezető
Megyei
Társadalmi
Elnökök
Adminisztráció Vezető

November
1.

Állandó Bizottságok elnökeinek írásos beszámoltatása
(Verseny, NB I-es, NBII-es, Női, Futsal, Szakmai, Orvosi Bizottság)

2.

Egyes Megyei Társadalmi Elnökség elnökeinek beszámolója
(Győr, Hajdú, Heves, Jász, Komárom, Nógrád, Pest)

Bizottságok Elnökei
Adminisztráció Vezető
Megyei
Társadalmi
Elnökök
Adminisztráció Vezető

December
1.

Egyes Megyei Társadalmi Elnökségek elnökeinek írásos beszámoltatása
(Somogy, Szabolcs, Tolna, Vas, Veszprém, Zala,)

2.

Elnökség 2016 első félévi munkatervének elfogadása

Megyei
Társadalmi
Elnökök
Adminisztráció Vezető
Főtitkár

3.

MLSZ középtávú tervével összhangban lévő versenykiírási alapelvek meghatározása

Versenyigazgató

ELN-26/2015 (04.02) számú elnökségi határozat
1.) A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége elfogadta a MOL Nyrt.- vel, mint a 2015. évi Női
Magyar Kupa Döntő névadó szponzorával kötendő szponzori szerződés keretfeltételeit, valamint
a szerződéses összeget. Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a szponzori szerződés
szövegét véglegesítse, és azt aláírja.
2.) A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Női Magyar Kupa Versenykiírásában szereplő
pénzdíjon felül a vagyoni értékű (névszponzori) jog értékesítéséből származó bevétel felosztásról
az alábbiak szerint döntött:
Női Magyar Kupa Döntő díjazására:
1,500.000.-Ft + ÁFA
600.000.-Ft + ÁFA
200.000.-Ft + ÁFA
200.000.-Ft + ÁFA

I. helyezett csapat
II. helyezett csapat
III. helyezett csapat
IV. helyezett csapat
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Versenybizottsági határozatok
095/2015 (04.15.) számú határozat
A 2015. május 9-én ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. – SzTK
Futball 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
096/2015 (04.15.) számú határozat
A 2015. május 16-án ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. – Szeged
2011 Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. május 16. ( szombat ) 19.00 óra
097/2015 (04.15.) számú határozat
A 2015. május 23-án ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball 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. május 23. ( szombat ) 19.00 óra
098/2015 (04.16.) számú határozat
A Tabáni Spartacus SKE sportszervezet 2014-2015. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági Serdülő U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoportjában résztvevő csapatával szemben
a 2015. március 22-én lejátszott Tabáni Spartacus SKE – Monori SE 8:1 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.
099/2015 (04.16.) számú határozat
A 2015. április 7-én félbeszakadt Fenomenon FC UPSE – Levegő-Energia HFC II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzést a
pályán elért eredménnyel (0:3) Levegő-Energia HFC javára igazolja.
100/2015 (04.16.) számú határozat
A 2015. április 11-én félbeszakadt PVSK Labdarúgó Kft. – Mohácsi TE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (6:0) PVSK Labdarúgó Kft. javára igazolja.
101/2015 (04.16.) számú határozat
A 2015. április 4-én elmaradt REAC Sportiskola SE – Jászberényi SE II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Jászberényi SE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen REAC Sportiskola SE sportszervezete javára
igazolja.
102/2015 (04.16.) számú határozat
A 2015. április 1-én elmaradt Tápiószecső FC – Szanda Focisuli SE II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Szanda Focisuli SE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Tápiószecső FC sportszervezete javára
igazolja.
103/2015 (04.17.) számú határozat
A 2015. május 2-án ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. – Szolnoki
MÁV FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. május 2. ( szombat ) 19.00 óra
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104/2015 (04.17.) számú határozat
A 2015. április 26-án ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – FC Hatvan NB III. osztályú
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. április 26. ( vasárnap ) 16.00 óra
105/2015 (04.17.) számú határozat
A 2015. május 10-én ( vasárnap ) 17.30 órára kisorsolt Szentlőrinci SE – Szekszárdi UFC NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. május 9. ( szombat ) 17.30 óra
106/2015 (04.17.) számú határozat
A Városi Sportkör Tököl Egyesület sportszervezet 2014-2015. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoportjában résztvevő csapatával szemben a 2015.
március 14-én lejátszott Városi Sportkör Tököl Egyesület – Győri ETO FC Kft. 0:4 eredménnyel
végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 0 (nulla) és egy mérkőzésre
vonatkozóan további 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal
a csapat évi összeredményéből.
F-426/2014-2015. (04.09.) számú határozat
A Versenybizottság a Rubeola FC és az ETO Futsal Kft. I. osztályú fiú futsal U20 és U17 bajnokság
Felső-ág sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. április 12-re kiírt Rubeola FC – ETO
Futsal Kft. I. osztályú fiú futsal U20 és U17 bajnokság Felső-ág bajnoki mérkőzések új időpontokban
történő megrendezéséhez.
Az U20 korosztályú mérkőzés új időpontja:
2015. május 2. (szombat), 14:00 óra
Az U17 korosztályú mérkőzés új időpontja:
2015. május 2. (szombat), 12:00 óra
F-427/2014-2015. (04.10.) számú határozat
A Versenybizottság az ELTE SE és a Tolna-Mözsi SN Kft. női futsal NB I Alsó-ág sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. április 12-én 17:00 órára kiírt ELTE SE – Tolna-Mözsi SN Kft.
női futsal NB I Alsó-ág bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. április 12. (vasárnap), 14:15 óra
F-428/2014-2015. (04.10.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. o. leány futsal U15 „D” csoport 22-24. fordulóinak időpontjai a következőek:
Leány futsal U15 `D` csoport
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

helyszín

22

2015.04.26 vasárnap 10:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE COVRITAS KFT.

Gödöllő

22

2015.04.26 vasárnap 11:00 DEBRECENI EAC

MISKOLCI VÉNUSZ NFSE

Gödöllő

23

2015.04.26 vasárnap 12:00 COVRITAS KFT.

DEBRECENI EAC

Gödöllő

23

2015.04.26 vasárnap 13:00 MISKOLCI VÉNUSZ NFSE

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE Gödöllő

24

2015.04.26 vasárnap 14:00 DEBRECENI EAC

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE Gödöllő

24

2015.04.26 vasárnap 15:00 MISKOLCI VÉNUSZ NFSE

COVRITAS KFT.

Gödöllő

F-429/2014-2015. (04.13.) számú határozat
A Versenybizottság a Labdakergető BKSE férfi futsal NB II sportszervezet írásbeli kérelmére
hozzájárul, hogy 2015. április 13-tól, a bajnoki év tavaszi fordulóiban Móron, a Wekerle Sándor
Szabadidőközpont sportcsarnokában (8060 Mór, Táncsics M. u. 25.) rendezze a hazai mérkőzéseit.
F-430/2014-2015. (04.13.) számú határozat
A Versenybizottság a Labdarúgó BKSE és a Kormányőr SE férfi futsal NB II Nyugati csoport
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. április 13-án 20:00 órára a székesfehérvári
KÖFÉM Sportcsarnokba kiírt Labdakergető BKSE – Kormányőr SE férfi futsal NB II Nyugati csoport
bajnoki
mérkőzés
új
helyszínen,
és
új
időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új helyszíne:

Wekerle Sándor Szabadidőközpont,
8

8060 Mór, Táncsics M. u. 25.
2015. április 13. (hétfő), 19:00 óra

A mérkőzés új időpontja:

F-431/2014-2015. (04.13.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli FC férfi futsal NB II sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul,
hogy 2015. április 17-től, a bajnoki év tavaszi fordulóiban, a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
sportcsarnokában (1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.) rendezze a hazai mérkőzéseit.
F-432/2014-2015. (04.13.) számú határozat
A Versenybizottság a BME Futsal Club Pro és az Univerzum SC női futsal NB I Felső-ág
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. április 12-én 19:00 órára kiírt BME Futsal
Club Pro – Univerzum NFC női futsal NB I Felső-ág bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. április 12. (vasárnap), 20:30 óra
F-433/2014-2015. (04.13.) számú határozat
A Versenybiztos 2015. április 10-re kiírt Pestszentlőrinci SFA – XVII. ker. Rákosmenti TK férfi futsal
NB II Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a XVII. ker. Rákosmenti TK
sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel
a vétlen Pestszentlőrinci SFA sportszervezetek csapatának javára igazolja.
F-434/2014-2015. (04.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi női futsal NB I Felső-ág 8. fordulójának időpontjai a következők:
Női futsal NB I Felső-ág
forduló

dátum

idő

nap

vendég

hazai

8

2015.04.26 vasárnap 16:00 ETO FUTSAL KFT.

8

2015.04.26 vasárnap 19:00 MISKOLCI VÉNUSZ NFSE UNIVERZUM SPORT CLUB

ASTRA HFC KFT.

F-435/2014-2015. (04.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. o. fiú futsal U15 Keleti és Nyugati régió mérkőzéseinek időpontjai a következőek:
Fiú futsal I.o. U15 Keleti régió
forduló

dátum

idő

nap

hazai

vendég

2

2015.04.18 szombat 15:30 NAGYCSERKESZI SZABADIDŐ SE. BŐCS KSC

2

2015.04.20

2

2015.04.23 csütörtök 16:00 GYÖNGYÖSI AK

hétfő

17:15 SZEOL SC KFT.

BERÉNYI GYERMEK FC
JÁSZBERÉNYI FC

Fiú futsal I.o. U15 Nyugati régió
forduló

dátum

nap

idő

1

2015.04.22

szerda

2

2015.04.19

2

2015.04.29

hazai

vendég

17:00

KISPEST SE

GYÁLI LURKÓ SE

vasárnap

10:00

KESZTHELYI HALADÁS SC HALADÁS VSE

szerda

17:00

GYÁLI LURKÓ SE

KISPEST SE

F-436/2014-2015. (04.14.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. o. fiú futsal U13 Keleti és Nyugati régió mérkőzéseinek időpontjai a következőek:
Fiú futsal I.o. U13 Keleti régió
forduló

dátum

nap

idő

2

2015.04.18

szombat

11:00 JUNIOR SPORT KFT. KEREKEGYHÁZI SE

2

2015.04.18

szombat

16:00 DEBRECENI SI

GYOMAENDRŐD GYLE

2

2015.04.28

kedd

16:30 GYULAHÁZA KSE

CIGÁND SE

hazai

9

vendég

Fiú futsal I.o. U13 Nyugati régió
forduló

dátum

idő

nap

vendég

hazai

2

2015.04.19 vasárnap 10:00 UFC NAGYKANIZSA

HALADÁS VSE

2

2015.04.20

hétfő

1

2015.04.22

szerda

2

2015.04.23 csütörtök 14:00 ANGYALFÖLDI SI DSE

2

2015.04.23 csütörtök 18:00 LÁBATLANI EGYETÉRTÉS SE ETO FUTSAL KFT.

18:15 BONYHÁD VLC

MUSTANG SE

12:00 VÁCI FUTSAL SE

ANGYALFÖLDI SI DSE
VÁCI FUTSAL SE

F-437/2014-2015. (04.15.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. o. fiú futsal U11 Keleti és Nyugati régió mérkőzéseinek időpontjai a következőek:
Fiú futsal I.o. U11 Keleti régió
forduló

dátum

idő

nap

vendég

hazai

1

2015.04.19 vasárnap 10:30 EGER PLUTÓ SE

SZENTMIKLÓSI FOCISULI

2

2015.04.19 vasárnap 11:00 BALMAZÚJVÁROSI FC

CSENGER PETŐFI DSZ.SE

2

2015.04.19 vasárnap 11:15 Plútó-Szentmiklós vesztese BVSE

3

2015.04.19 vasárnap 12:00 Plútó-Szentmiklós győztese BVSE

2

2015.04.23 csütörtök 17:00 L-IT-SZEAC

BÉKÉSCSABA UFC

Fiú futsal I.o. U11 Nyugati régió
forduló

dátum

nap

1

2015.04.17

péntek

2

2015.04.18 szombat 09:00 TATAI AC

2

2015.04.18 szombat 09:00 POLICE - OLA LSK HALADÁS VSE

2

2015.04.20

hétfő

idő

hazai

11:00 KISE

16:00 DOMBÓVÁRI FE

vendég
NAGYKÁTA SE
ETO FUTSAL KFT.
DUNAFÉM-MAROSHEGY SE

F-438/2014-2015. (04.15.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. o. fiú futsal U17 „D” csoport 22-24. fordulóinak időpontjai a következőek:
Fiú futsal U17 II.o. `D` csoport
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

22

2015.04.19 vasárnap 09:00 NYÍRGYULAJ KSE

DEBRECENI EAC

22

2015.04.19 vasárnap 10:00 ENERGIA SC GYÖNGYÖS

CSENGER PETŐFI DSZ.SE

23

2015.04.19 vasárnap 11:00 DEBRECENI EAC

ENERGIA SC GYÖNGYÖS

23

2015.04.19 vasárnap 12:00 CSENGER PETŐFI DSZ.SE NYÍRGYULAJ KSE

24

2015.04.19 vasárnap 13:00 ENERGIA SC GYÖNGYÖS

24

2015.04.19 vasárnap 14:00 CSENGER PETŐFI DSZ.SE DEBRECENI EAC

NYÍRGYULAJ KSE

F-439/2014-2015. (04.16.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli FC és a Bondár-Sport Kft. férfi futsal NB I Alsó-ág sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. április 17-én 20:30 órára kiírt 1988 Déli FC – Bondár-Sport Kft.
férfi futsal NB I Alsó-ág bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. április 17. (péntek), 19:00 óra
F-440/2014-2015. (04.13.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú fiú futsal U20 és U17 Felső-ág 9. fordulójának időpontjai a következőek:
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Fiú futsal U20 I.o. Felső-ág
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

9

2015.04.25 szombat 10:00 HALADÁS VSE

9

2015.04.25 szombat 15:00 ETO FUTSAL KFT. MVFC BERETTYÓÚJFALU

9

2015.04.26 vasárnap 10:00 ARAMIS SE

RUBEOLA FC
1988 DÉLI FC

Fiú futsal U17 I.o. Felső-ág
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

9

2015.04.25 szombat 12:00 HALADÁS VSE

9

2015.04.25 szombat 13:00 ETO FUTSAL KFT. MVFC BERETTYÓÚJFALU

9

2015.04.26 vasárnap 11:45 ARAMIS SE

RUBEOLA FC
1988 DÉLI FC

F-441/2014-2015. (04.13.) számú határozat
A Versenybizottság a BME Futsal Club Pro és Hajdúböszörményi TE női futsal NB I Felső-ág
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. április 26-ra kiírt BME Futsal Club Pro –
Hajdúböszörményi TE női futsal NB I Felső-ág bajnoki mérkőzés új helyszínen
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új helyszíne: Radnóti Miklós Gimn., 2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10.
A mérkőzés időpontja:
2015. április 26. (vasárnap) 15:00 óra
N-108/2014-15. (04.14.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. április 10.-én lejátszott Győri ETO FC Kft – Pápai ELC leány U-15
nagypályás bajnoki mérkőzésen létszámhiányos kiállásban megállapítja a Pápai ELC
sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a sportszervezetet írásbeli megrovásban
részesíti.
N-109/2014-15. (04.14.) számú határozat
A Versenybizottság a Debreceni L.A. Kft sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. április
18.-án 15:00-ra kiírt Astra HFC Kft – Debreceni L.A. Kft leány U-15 nagypályás bajnoki labdarúgó
mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2015. május 13. (szerda) 12:00 óra
N-110/2014-15. (04.15.) számú határozat
A 2014-15 évi női NB II rájátszásának bajnoki programja a következő:
1. forduló: 2015. május 2-3.
Nyugati csoport 1. helyezett
Keleti csoport 3. helyezett
Nyugati csoport 2. helyezett
Keleti csoport 2. helyezett
Nyugati csoport 3. helyezett
Keleti csoport 1. helyezett
2. forduló: 2015. május 9-10.
Keleti csoport 2. helyezett
Nyugati csoport 1. helyezett
Keleti csoport 1. helyezett
Nyugati csoport 2. helyezett
Keleti csoport 3. helyezett
Nyugati csoport 3. helyezett
3. forduló: 2015. május 16-17.
Nyugati csoport 1. helyezett
Keleti csoport 1. helyezett
Nyugati csoport 2. helyezett
Keleti csoport 3. helyezett
Nyugati csoport 3. helyezett
Keleti csoport 2. helyezett
4. forduló: 2015. május 23-24.
Keleti csoport 3. helyezett
Nyugati csoport 1. helyezett
Keleti csoport 2. helyezett
Nyugati csoport 2. helyezett
Keleti csoport 1. helyezett
Nyugati csoport 3. helyezett
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5. forduló: 2015. május 30-31.
Nyugati csoport 1. helyezett
Keleti csoport 2. helyezett
Nyugati csoport 2. helyezett
Keleti csoport 1. helyezett
Nyugati csoport 3. helyezett
Keleti csoport 3. helyezett
6. forduló: 2015. június 6-7.
Keleti csoport 1. helyezett
Nyugati csoport 1. helyezett
Keleti csoport 3. helyezett
Nyugati csoport 2. helyezett
Keleti csoport 2. helyezett
Nyugati csoport 3. helyezett
N-111/2014-15. (04.17.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. április 11.-én lejátszott leány U-15 Közép csoport, 9. forduló 3 bajnoki
mérkőzésén (Paks ASE – Csepel FC SE, Dunaújváros PASE – Csepel FC SE, Csepel FC SE –
Jászberényi FC) létszámhiányos kiállásban megállapítja a Csepel FC SE sportszervezet versenyügyi
felelősségét és ezért a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
N-112/2014-15. (04.15.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. április 19.-re kiírt Szeged 2011 Kft - Szegedi AK, Gyula és Környéke
Gy. SC - Szeged 2011 Kft, Szeged 2011 Kft - Ceglédi VSE, és a Szolnoki MÁV UFC Kft - Szeged
2011 Kft félpályás leány U-15 Dél-keleti csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja a Szeged
2011 Kft sportszervezet versenyügyi felelősségét. A mérkőzéseken megszerezhető 3 (három) pontot
3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Szegedi AK, Gyula és Környéke Gy. SC,
Ceglédi VSE és a Szolnoki MÁV UFC Kft sportszervezetek javára igazolja, és a Szeged 2011 Kft
sportszervezet leány U-15 csapatának évi összeredményéből 3 (három) pont levonásra kerül.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-157/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 3. napján lejátszott Puskás FC - FTC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-I-158/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Poleksic Vukasin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-159/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sándor Tamás sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-I-160/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Suljic Asmir 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.
FEB-I-161/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Campara Zoran sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 2
(kettő) soron következő NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-I-162/2014-15. (04.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Máté Csaba sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-I-163/2014-15. (04.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Martinez Leandro Antonio labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. §
(2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-164/2014-15. (04.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szentes Lázár sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az
öltözőtől 1 (egy) soron következő NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-I-165/2014-15. (04.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 12. napján lejátszott FTC - Újpest
NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés a) és e) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
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FEB-I-166/2014-15. (04.13.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Branescu Constantin-Laurentiu 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-167/2014-15. (04.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 12. napján lejátszott Fehérvár - Haladás NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft, azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-168/2014-15. (04.18.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2015. április 14. napján meghozott FEB-I-162/2014-15. számú
határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
Az FT megállapítja, hogy Máté Csaba sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-104/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Bálint 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-105/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth Ferenc sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 85. § (1)
és az FSZ 83. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 83. § (2) bekezdés a) alapján a sportszakembert 200.000, - Ft, azaz
Kettőszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-II-106/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mohr Thomas sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB II férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-233/2014-15. (03.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Princz Gilbert 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-234/2014-15. (03.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Budafai 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-235/2014-15. (03.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Márton Dávid 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.
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FEB-III-236/2014-15. (03.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dzurják József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-237/2014-15. (03.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bonica Sebastian 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-238/2014-15. (03.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kocsis 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-239/2014-15. (03.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Németh Attila 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-III-240/2014-15. (03.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Boda József 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-III-241/2014-15. (03.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Fülöp András labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-242/2014-15. (03.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szűcs 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-243/2014-15. (03.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót
1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-244/2014-15. (03.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bartyik Norbert László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-245/2014-15. (03.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Erik 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.
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FEB-III-246/2014-15. (03.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Dabasi Károly labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja ésa 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2 (kettő)
soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-246-1/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2015. március 31. napján meghozott FEB-III-246/2014-15. számú
határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
Az FT megállapítja, hogy Dabasi Károly 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 felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-247/2014-15. (03.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lanczkor 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-248/2014-15. (03.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szabó László 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-249/2014-15. (03.31.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Papes Ferenc 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-III-250/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ficsor 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-251/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Illés Richárd labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában és az FSZ
82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-252/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-253/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Barna István Róbert 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-III-254/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kovács Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

1 (egy) soron következő felnőtt

FEB-III-255/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Makra Zsolt László 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-256/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nikolic Nesa 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-III-257/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Horváth András labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 81. § (1) és az
FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 4 (négy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-258/2014-15. (04.08.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 4. napján lejátszott Putnok - Kisvárda NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Putnok FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a sportszervezetet
írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 4. napján lejátszott Putnok - Kisvárda NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Várda Labdarúgó Kft. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. §
(4) bekezdés f) pontjai szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján a sportszervezet soron következő
idegenbeli NB III-as bajnoki mérkőzésére 1 (egy) szövetségi ellenőr küldését rendeli el, a
sportszervezet költségére.
FEB-III-259/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Karacs Roland labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-260/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Hadházi Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-261/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Witrédi Dávid 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-262/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
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FEB-III-263/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kiss László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdés b) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől (kispadtól) 2015. április 12. napjától számított 2 (kettő) hónapra eltiltja.
FEB-III-264/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tóth Tibor 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-265/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Vincze László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. § (2) és az FSZ
75. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót
4
(négy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-266/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kvanduk János sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszakembert,
mint visszaesőt a kispadtól és az öltözőtől 2 (kettő) soron következő NB III férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-267/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Labát Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót
1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-268/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Hollik András sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 4
(négy) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-269/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szabó 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-270/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Haraszkó Sándor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót
1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-IV-29/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tumbas Loketic Sanja 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-IV-30/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szil Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől (kispadtól) 2 (kettő) soron következő NB I női felnőtt nagypályás bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
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FEB-V-216/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Simon Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-217/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-218/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Laukó Bálint labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-219/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Balogh Sándor 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 felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-220/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 101. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 101. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
labdarúgót a labdarúgó tevékenységtől 2015. április 14. napjától számítottan 4 (négy) hónapra
eltiltja.
FEB-V-221/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dávid Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2) és az
FSZ 85. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 85. § (1) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a labdarúgással kapcsolatos
tevékenységtől 2014. április 14. napjától számítottan 3 (három) hónapra eltiltja.
FEB-V-222/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Labdakergető BKSE sportszervezet a 2015. április 13. napján
lejátszott Labdakergető – Kormányőr SE férfi futsal NB II. bajnoki mérkőzésen a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés p) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VI-109/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 7. napján lejátszott Szolnok - FTC Magyar Kupa országos
főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Szolnoki MÁV 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 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-149/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT az FC Ajka Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-150/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT a Putnok FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
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10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-151/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT a Cigánd SE sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-152/2014-15. (04.14.) 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 Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-153/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT a Sárvár FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-154/2014-15. (04.14.) számú határozat
Az FT az UTE Profisport Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
5.000,- Ft, azaz Ötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,

Budapest, 2015. április 21.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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