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Versenybizottsági határozatok
382/2015 (08.10.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015-2016. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-19, az I. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 és
U-16, a II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokságra illetve a
2015-2016. évi I. és II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokságra benevezett sportszervezetek által benyújtott nevezéseket elfogadta és a csapatokat
csoportokba beosztotta.
383/2015 (08.06.) számú határozat
A Tatabánya FC Kft. sportszervezete által benyújtott óvást elutasítja. Az óvási díjat visszatartja.
384/2015 (08.11.) számú határozat
A 2015. augusztus 15-én ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt BFC Siófok Kft. – Vác FC Kft. Merkantil
Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. augusztus 15. ( szombat ) 19.00 óra
385/2015 (08.11.) számú határozat
A 2015. augusztus 22-én ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt FC Csákvár Kft. – 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. augusztus 22. ( szombat ) 17.30 óra
386/2015 (08.11.) számú határozat
A 2015. augusztus 23-án ( vasárnap ) 16.00 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. – FC Dabas SE NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. augusztus 23. ( vasárnap ) 17.30 óra
387/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015. augusztus 30-án ( vasárnap ) 18.00 órára kisorsolt Fehérvár FC Kft. – DVSC FSZ Zrt. OTP
Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. augusztus 30. ( vasárnap ) 19.00 óra
388/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015. augusztus 29-én ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt Vác FC Kft. – ZTE FC Zrt. Merkantil Bank
Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. augusztus 30. ( vasárnap ) 16.30 óra
389/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015. augusztus 16-án ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Újpest 1885 Futball Kft. – Cigánd SE NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Budai II. László Stadion
( 1152 Budapest, Széchenyi tár 8-10. )
2015. augusztus 16. ( vasárnap ) 11.00 óra
Az Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés helyszínének megváltoztatása
miatt eljárási költségként 20.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
390/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015. augusztus 15-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt ETO Futsal Kft. – Csepel FC Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. augusztus 15. ( szombat ) 19.00 óra
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391/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság 1-15.
forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
392/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 és U-16 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
1-15. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
393/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Keleti csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
394/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Keleti csoport 1-17. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
395/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép ”A” csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki:
396/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép ”B” csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
397/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Keleti csoport 1-13. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
398/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Nyugati csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
399/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Nyugati csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
400/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Nyugati csoport 1-14. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
401/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi I. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság 115. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
402/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Északi csoport 1-14. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
403/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Keleti csoport 1-14. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
404/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Keleti csoport 1-13. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
405/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép ”A” csoport 1-15. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
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406/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép ”B” csoport 1-13. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
407/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Keleti csoport 1-13. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
408/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Közép-Nyugati csoport 1-13. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
409/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Észak-Nyugati csoport 1-13. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
410/2015 (08.14.) számú határozat
A 2015-2016. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
Dél-Nyugati csoport 1-14. forduló bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte.
411/2015 (08.19.) számú határozat
A 2015. augusztus 22-én ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt Kazincbarcikai SC FC Kft. – Felsőtárkány
SC SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. augusztus 22. ( szombat ) 16.30 óra
A Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása
miatt eljárási költségként 20.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
412/2015 (08.19.) számú határozat
A 2015. augusztus 30-án ( vasárnap ) 17.30 órára kisorsolt Fehérvár FC Kft. – MTK Budapest Zrt. NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. augusztus 30. ( vasárnap ) 11.00 óra
N-021/2015 (08.10.) számú határozat
A 2015-16 évi leány U-15 félpályás labdarúgó bajnokság lebonyolítási rendje a következő:
A) A csapatokat az MLSZ Versenybizottsága területi elv alapján 8 csoportba sorolja.
B) Az alapszakaszban minden sportszervezet ősszel és tavasszal is egy-egy mini-tornát
köteles rendezni, melyen minden esetben öt csapat vesz részt.
C) A csoportok első két helyezett csapata (16 csapat) a területi középdöntőkbe jut (8-8
csapat), ahol két-két négyes csoportban körmérkőzést játszanak, és az első helyezett csapat
jut a 4-es döntőbe.
A középdöntő rendezési költségét, ill. a játékvezetői költséget a rendező sportszervezet viseli.
D) Az országos döntőt az MLSZ rendezi. A döntőbe jutott 4 csapat körmérkőzést játszik, és az
itt kialakult sorrend alapján dőlnek el a bajnoki helyezések.
N-022/2015 (08.10.) számú határozat
A 2015-16 évi leány U-17 labdarúgó bajnokság lebonyolítási rendje a következő:
A) A csapatokat az MLSZ Versenybizottsága területi elv alapján 2 csoportba sorolja.
B) A csapatok csoporton belül körmérkőzéses rendszerben oda-vissza alapon mérkőznek
egymással.
C) A csoportok első helyezettjei egy bajnoki döntő mérkőzésen döntik el a bajnoki címet
(semleges helyszínen, egy mérkőzésen, döntetlen esetén hosszabbítás nincs, büntetőrúgások
döntenek)
D) A csoportok második helyezettjei - hasonlóan a döntőhöz – a harmadik helyről döntenek
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N-023/2015 (08.13.) számú határozat
A 2015-2016. évi leány U-17 korosztályú labdarúgó bajnokság Keleti csoport 1-26. forduló bajnoki
mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
N-024/2015 (08.13.) számú határozat
A 2015-2016. évi leány U-17 korosztályú labdarúgó bajnokság Nyugati csoport 1-26. forduló bajnoki
mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
N-025/2015 (08.24.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. augusztus 23-ra kiírt UTE Profisport Kft - Internationale CDFSE Förch
női Magyar Kupa mérkőzés elmaradásában megállapítja az Internationale CDFSE sportszervezet
versenyügyi felelősségét. A mérkőzésen megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla)
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen UTE Profisport Kft sportszervezet javára igazolja.
N-026/2015 (08.24.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. augusztus 23-ra kiírt Pécsi VSK - Szigetvári Vasas Förch női Magyar
Kupa mérkőzés elmaradásában megállapítja a Pécsi VSK sportszervezet versenyügyi felelősségét. A
mérkőzésen megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban
vétlen Szigetvári Vasas sportszervezet javára igazolja.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-16/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Borbély 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-17/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Souza Dos Santos Paulo Vinicius 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-18/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
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-I-18-1/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2015. augusztus 11. napján meghozott FEB-I-18/2015-16. számú
határozatát megváltoztatja.
Fentiek alapján az FT megállapítja, hogy Kovács Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75.
§-ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (3) bekezdés a) pontja és az FSZ 13. §-ában foglaltak alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltotta.
FEB-I-19/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Antal Botond
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-20/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 8. napján lejátszott Békéscsaba - Vasas NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Vasas Futball Club Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 86. §-ában meghatározott fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § b) pontja alapján a sportszervezetet 100.000 Ft,- azaz Százezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-21/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 8. napján lejátszott Fehérvár - FTC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (4) e) pontja, valamint az FSZ 101. § (2) bekezdése szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ac. pontja és az FSZ 13. §-ában foglaltak alapján a
sportszervezetet 300.000,- Ft. azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-22/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 9. napján lejátszott DVSC - Haladás NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § B) és az FSZ 101. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ac. pontja alapján a sportszervezetet 400.000,- Ft. azaz
Négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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FEB-I-23/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Casoni Bernard René Michel sportszakember a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB I-es bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-I-24/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 15. napján lejátszott Diósgyőr - DVSC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés 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.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 15. napján lejátszott Diósgyőr - DVSC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) pontja, az FSZ 101. § (2) bekezdése szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ac. pontja alapján a sportszervezetet 500.000,- Ft, azaz
Ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-25/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 15. napján lejátszott Újpest - Honvéd NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az FSZ 7. § (4) e) 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 100.000,- Ft. azaz Százezer forint pénzbüntetésre bünteti.
FEB-II-8/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Heffler Norbert
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-9/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tamás László Hunor
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-II-10/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vaskó Tamás
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-II-11/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Eppel Márton
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-II-12/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csongrádi Ferenc
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II-es bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
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FEB-II-13/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Rokszin 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
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-19/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sándor Attila
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-20/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nyisalovits Donát labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-21/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kerényi 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-22/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fék Zsolt
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-23/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bocsi Zoltán
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III-as bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-24/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó 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 férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-25/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy P.Nagy László
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 83. § (2) bekezdés ba) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 3 (három) soron következő NB III-as bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-26/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pőcze Miklós
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. (3)
bekezdés a) pontja és az FSZ 83. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 83. § (1) bekezdés ba) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB III-as bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-27/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vaszicsku Gergő
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 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-28/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csikortás Dávid
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-29/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kis Balázs
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. §-ában
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-III-30/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 8. napján lejátszott ETO Futsal - Tatabánya NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont ETO Futsal Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 101. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/aa. pontja alapján a sportszervezetet 200.000,- Ft. azaz
Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-31/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 9. napján lejátszott Újpest - Nyíregyháza
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján kötelezi a sportszervezetet, hogy a soron
következő hazai NB III-as bajnoki mérkőzésén 1 (egy) szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási
költségeit viselje.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 9. napján lejátszott Újpest - Nyíregyháza
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Sprtacus FC 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 alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-32/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 8. napján lejátszott RKSK - Cevasport NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Rákosmenti KSK
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-III-33/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 8. napján lejátszott Komló - Dabas
NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-III-34/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 9. napján lejátszott Dorog – FTC
NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Dorogi FC sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján kötelezi a sportszervezetet, hogy a soron
következő 2 (kettő) hazai NB III-as bajnoki mérkőzésén 1-1 (egy-egy) szövetségi ellenőrt
fogadjon és eljárási költségeiket viselje.
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FEB-III-35/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 9. napján lejátszott MTK – III. ker. TVE
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont MTK Budapest Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján kötelezi a sportszervezetet, hogy a soron
következő hazai NB III-as bajnoki mérkőzésén 1 (egy) szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási
költségeit viselje.
FEB-III-36/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT a 2015. augusztus 7. napján lejátszott Újbuda – Dunaharaszti NB III férfi felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzés 21. percében kiállított Szabó Balázs ellen a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 18. § (4)
bekezdése alapján elrendelt fegyelmi eljárást az FSZ 36. § b) pontja alapján, mivel a fegyelmi
vétséget nem az eljárás alá vont labdarúgó követte el, megszünteti.
FEB-III-37/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ferkó Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján 1 (egy) soron következő
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-38/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pozsár Dániel
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján 1 (egy) soron következő
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-39/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Horváth Norman
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában és
az FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján 6 (hat) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-40/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Paulik Ádám
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján 1 (egy) soron következő
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-41/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Dzurják József
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III-as bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-42/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gajág Gergő
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján 1 (egy) soron következő
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-43/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kálmán Szilárd
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján 1 (egy) soron következő
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-44/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Müllerlei Szabolcs
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján 1 (egy) soron következő
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-45/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Darázs Péter
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján 1 (egy) soron következő
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-46/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kertai Dániel
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján 1 (egy) soron következő
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-47/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 15. napján lejátszott ETO Futsal Kft. – Csepel FC Kft. NB
III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont ETO Futsal Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 101. § (2) bekezdés szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ac. pontja alapján a sportszervezetet 400.000,- Ft., azaz
Négyszázezer forint pénzbüntetésben részesíti.
FEB-III-48/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 16. napján lejátszott FC Dabas – Bölcskei SE NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont FC Dabas sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdés szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet 50.000 Ft.- azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetésben részesíti.
FEB-III-49/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 16. napján lejátszott Nyírbátor - Nyíregyháza NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az FSZ 101. § (2) bekezdése
szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/aa. pontja alapján a sportszervezetet 350.000,- Ft, azaz
Háromszázötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VI-10/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Zsembery Imre labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-11/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ivkovic Ivandekic Andrej labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. §
(1) és az FSZ 82. § (2) és (3) bekezdésekben meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót minden labdarúgással
kapcsolatos tevékenységtől 2015. augusztus 13. napjától kezdődően 4 (négy) hónapra eltiltja.
FEB-VI-12/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Karácsony Péter
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-13/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szénási István
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-VI-14/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Balázs
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-15/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gadavics Bence
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 101. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 101. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a labdarúgót minden labdarúgással
kapcsolatos tevékenységtől 2015. augusztus 13. napjától kezdődően 3 (három) hónapra eltiltja.
FEB-VI-16/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Oravecz Botond labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót
2 (kettő) soron következő Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-17/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kész Tibor
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-18/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nédó Gábor
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-19/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nemes Norbert
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-20/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tóth Lajos Richárd labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-21/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Süveges Gábor
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-22/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Dániel
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
a labdarúgót 2 (kettő) soron következő Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-VI-23/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pilise Zsolt
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
a labdarúgót 4 (négy) soron következő Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
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FEB-VI-24/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tóth Barna
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-25/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Csengő Tamás
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-26/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Halasi Ádám
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-27/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Varga Attila
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 81. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 3 (három) soron következő Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-28/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 12. napján lejátszott Csepel - Békéscsaba Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Csepel FC 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-VI-29/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 13. napján lejátszott Nyíregyháza - Putnok Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B), az FSZ 7. (4) bekezdés a) és e)
pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 75.000,- Ft, azaz
Hetvenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VI-30/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 12. napján lejátszott ETO Futsal – Honvéd Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont ETO Futsal Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) pontjai szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-4/2015-16. (08.11.) 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
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-5/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT a REAC Sport Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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FEB-VIII-6/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT a Nyírbátori FC 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-7/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT a Felsőtárkány SC 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-8/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT az ESMTK LE 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.
FEB-VIII-9/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT a Szentlőrinc SE sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-10/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT a Tatabánya 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-11/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT a Dorogi FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-12/2015-16. (08.13.) számú határozat
Az FT az Első Mosonmagyaróvári TE 1904 sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
10.§ (4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
16.000,- Ft, azaz Tizenhatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-13/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT a Gyulai Termál FC 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-14/2015-16. (08.11.) számú határozat
Az FT a Komlói Bányász SK Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-15/2015-16. (08.18.) 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-16/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT a Dunaújváros PASE Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
20.000,- Ft, azaz Húszezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-17/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT a Soproni Vasutas Futball 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.
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FEB-VIII-18/2015-16. (08.18.) 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
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-19/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT az FC Hatvan
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-20/2015-16. (08.18.) számú határozat
Az FT a III. ker. TVE 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.

Budapest, 2015. augusztus 25.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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