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Elnökségi határozatok
ELN-128/2015 (09.01.) számú határozat
Az Elnökség az alább felsorolt állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak kinevezését 2015.
október 15-ig meghosszabbítja.
Amatőr Bizottság
Elnök:
Balázs András
Tagjai:
Bencsik István
Jakab Gábor
Józsi György
Tasó László
Biztonsági Bizottság
Elnök:
Samu István
Tagjai:
Kovács Péter
Tóth Csaba
Dr. Fazekas Attila
Etikai és Fair Play Bizottság
Elnök:
Dr. Szilágyi György
Tagjai:
Dr. Barczi Róbert
Dr. Gadányi Károly
Kovács Ferenc
Mészöly Géza
Nagy Ferenc
Dr. Szepesi György
Tállai András
Elsőfokú Licencadó Bizottság
Elnök:
Varjú Tamás
Alelnök:
Dr. Laczkó János
Tagjai:
Molnár Ferenc
Demkó János
Balkai Tibor
Dr. Kovács Sándor
Fegyelmi Bizottság
Tagja:
Dr. Gór Csaba
Fellebbviteli Licencadó Bizottság
Elnök:
Dr. Pere József
Alelnök:
Szendrő Dénes
Tagjai:
Dr. Nyikos Róbert
Riznerné Sajerman Éva
Bárányos László
3

Jogi Bizottság
Elnök:
Dr. Izsó Ignác
Tagjai:
Dr. Borbély Zoltán
Dr. Fekete János
Dr. Gera Károly
Dr. Kárpáti Csaba
Dr. Kukorelli István
Dr. Sahin-Tóth István
Dr. Sári Péter
Orvosi Bizottság
Elnök:
Dr. Varga Péter Pál
Tagjai:
Prof. Dr. Bagdy Emőke
Prof. Dr. Falusi András
Prof. Dr. Hangody László
Dr. Lazáry Áron
Prof. Dr. Merkely Béla
Dr. Pánics Gergely
Dr. Pucsok József
Dr. Soós Ágnes
Prof. Dr. Béres György
Prof. Dr. Császári Noémi
ELN-129/2015 (09.01.) számú határozat
Az Elnökség 2015. szeptember 2-i hatállyal Horváth József urat visszahívja a Baranya Megyei
Társadalmi Elnökség és az MLSZ Fellebbviteli Bizottsági tagságából.
ELN-130/2015 (09.01.) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a leány a 2015-16 évi leány U-17 bajnokság
versenykiírásának 15. Egyéb rendelkezések A) pontját az alábbiak szerint módosítja:
15. Egyéb rendelkezések
A) A bajnokság résztvevői: 1999. január 1-én, vagy az után született játékosok, akik
betöltötték a 13. életévüket.
ELN-131/2015 (09.01.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az UEFA 2014/2015 évi szolidaritási támogatásának elosztására vonatkozóan a
(UEFA szabályaival összhangban) következő szabályok alkalmazásáról döntött:
1) A szolidaritási támogatásban azon jelenleg is működő sportszervezetek részesülhetnek, melyek
a 2014/2015 évi NB I-es bajnokságban szerepeltek, és amely sportszervezetek a 2015/2016
bajnoki évben is a Szövetség által kiírt valamely bajnokságban indultak.
2) A támogatás a jogosult sportszervezetek között egyenlő arányban kerül kiosztásra.
3) A kifizetés az UEFÁ-tól kapott devizában történik.
4) Azon sportszervezetek esetében, ahol az utánpótlás-nevelés részben vagy egészben a
sportszervezettel szerződéses viszonyban álló önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetnél
történik, a támogatás összegére – a versenyeztetett utánpótlás csapatok arányában – részben
vagy egészben a sportszervezettel szerződéses viszonyban álló utánpótlás-nevelő
sportszervezet jogosult. A támogatás összegét ebben az esetben az NB I-ben szereplő
sportszervezet köteles részben vagy egészben a vele szerződéses viszonyban álló utánpótlásnevelő sportszervezetnek átutalni a szerződésben foglaltak szerint, illetve az elszámolás is
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részben, vagy egészben az utánpótlás-nevelő sportszervezet feladata az NBI-ben szereplő
sportszervezet felé, aki köteles az elszámolást az MLSZ felé továbbítani.
5) Csak azon sportszervezetek részesülhetnek a támogatásban, melyek
a) a korábbi éves szolidaritási támogatás felhasználásáról elszámoltak;
b) nincs ellenük folyamatban felszámolási eljárás, csődeljárás, vagy végelszámolás;
c) nincsen 90 napot meghaladó köztartozásuk, és ezt a támogatás kiutalása előtt 30 napnál
nem régebbi hivatalos – APEH, VPOP és önkormányzati – igazolásokkal igazolják;
d) nincs a Szövetséggel vagy szervezeti egységével illetve leányvállalataival szemben
tartozása;
e) minimum követelményként az UEFA által akkreditált magyar Klublicenc Szabályzat
előírásainak megfelelő utánpótlás programmal rendelkeznek, és a magyar Klublicenc
Szabályzatban előírt képesítésekkel rendelkező utánpótlásedzőket alkalmaznak;
f) nem vettek részt a 2014/2015 évi UEFA Bajnokok Ligájában (az első csoportfázistól).
A támogatás összegét az utánpótlás fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök, szoftverek, felszerelések
beszerzésére, valamint az utánpótlás neveléshez közvetlenül kapcsolódó költségekre, úgymint
utaztatás, pályabérlet, bajnokságokhoz kapcsolódó ellátás finanszírozására lehet felhasználni. A
támogatás felhasználásának elszámolását a sportszervezetekkel megkötendő támogatási
szerződésben kell szabályozni.
ELN-132/2015 (09.01.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége kimondja, hogy a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 5. §-ban foglaltak alapján
2016. június 1-ével megszünteti az amatőr szerződéseket és egyúttal felhatalmazza az MLSZ
főtitkárát, hogy a vonatkozó szabályzatokban kezdeményezze az amatőr szerződésekkel kapcsolatos
rendelkezések törlését.
Az amatőr szerződések megszüntetésével kapcsolatos jelen határozat kihirdetése előtt kötött
szerződések lejáratukig hatályban maradnak.
ELN-133/2015 (09.01.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Játékvezetői Bizottság Elnökének beszámolóját elfogadta.
ELN-134/2015 (09.01.) számú határozat
1. Az MLSZ Elnöksége a társasági adó támogatási rendszerhez kapcsolódóan az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvány tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímein benyújtott támogatási
kérelmét az előterjesztésben bemutatott tartalommal (61 pálya megépítése) támogatja. Az
Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy az OVI-FOCI program sportszakmai értékelésére állítson fel
szakmai bizottságot. A program további támogatására vonatkozó döntést – ideértve
elsősorban a támogatási igazolási kérelmek jóváhagyását - a sportszakmai értékelés
eredménye alapján az Elnökség a Főtitkár hatáskörébe rendeli.
2. A Tiszakécskei Városi Sportegyesület esetén az Elnökség támogatja a sportszervezet
kérelmét és a tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímein tervezett fejlesztés egy ütemben
történő megvalósítását jóváhagyja, megemelve ezzel a felosztásra kerülő keretet.
Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a hatósági eljárást az elnökségi döntéssel összhangban
folytassa le. Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt az előzetes műszaki ellenőrzésre és ez alapján
– szükség szerint – a támogatási összeg módosítására, pontosítására, illetve – a jóváhagyott
támogatási kereteken belül – a sportszervezetek kérésére, a beruházási elemek indokolt
cseréjének a jóváhagyására.”

ELN-135/2015 (09.01.) számú határozat
Az Elnökség 2015. szeptember 1-i hatállyal elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt Elnökségi
Ügyrendet, ezzel egyidejűleg a 167/2010. (08.31.) számú határozattal elfogadott ügyrendet hatályon
kívül helyezi.
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ELN-136/2015 (09.01.) számú határozat
A) Az Elnökség összehívta a rendkívüli Küldöttközgyűlést, az alábbiak szerint.
A Küldöttközgyűlés
időpontja:
helyszíne:

2015. október 13. 10 óra
GLOBALL Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.)

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés
időpontja:
2015. október 22. 10 óra
helyszíne:
GLOBALL Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.)
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai:
1. Alapszabály módosítása
2. A Küldöttközgyűlés elvi állásfoglalása, nyilatkozata
3. Egyebek
A Küldöttközgyűlés oka:
A Szövetség Alapszabályának 12.§ szerint a küldöttközgyűlési küldöttek száma 76 fő, melyből
férfi felnőtt nagypályás NB I sportszervezetenként 1 fő, összesen 16 fő küldött, illetve férfi
felnőtt nagypályás NB II sportszervezetenként 1 fő, összesen 16 fő küldött.
A fenti küldötti létszámot a Küldöttközgyűlés az NBI és NBII bajnokságok létszámának
figyelembevételével állapította meg.
A 2015-2016 bajnoki évtől kezdődően a bajnokságban résztvevő sportszervezetek létszáma
mind az NBI-ben, mind az NBII-ben változott, aminek következtében az Alapszabálynak a
képviseletre vonatkozó szabályai ellentétbe kerültek a bajnokságok versenykiírásaival.
Annak érdekében, hogy az ebből adódó szabályozási anomália ne okozzon problémát a
következő éves rendes Küldöttközgyűlés lebonyolítása során, szükséges az Alapszabályt
módosítani, amire egy rendkívüli Küldöttközgyűlésen kerülhet sor.
A rendkívüli Küldöttközgyűlés egyben lehetőséget teremt az Alapszabályt érintő, időközben
felmerült kérdések szabályozására, valamint a labdarúgást érintő aktuális kérdésekkel
kapcsolatos állásfoglalás elfogadására.
A Küldöttközgyűlést célja:
A fenti döntések meghozatala
B.) Az Elnökség megvizsgálta az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat, és elfogadta az
Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat.
Az Elnökség felkéri az Elnököt, hogy az elfogadott javaslatokat terjessze a 2015. október 13-i
Küldöttközgyűlés elé.
ELN-137/2015 (09.01.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Díjfizetési rendben szereplő összes érintett sorát az alábbiakra módosította:
Leány U19, U18, U17, U16
Leány U15, U14, U13
Futsal férfi, fiú és leány U20, U19, U18, U17, U16, U15
korosztály
Futsal fiú és leány U14, U13, U12, U11 korosztály
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Versenybizottsági határozatok
413/2015 (08.19.) számú határozat
A Grund 1986 FC csapatait a 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoportjából kizárja.
414/2015 (08.19.) számú határozat
A Méhecskék SE Kalocsa csapatait a 2015-2016. évi II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoportjából kizárja.
415/2015 (08.19.) számú határozat
Hozzájárul, hogy a 2015-2016. bajnoki évben az MLSZ I. osztályú Férfi Ifjúsági U-19, U-17 és U-16
korosztályú illetve az MLSZ I. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U-14 nagypályás labdarúgó
bajnokságokba benevező PMFC-Sport Kft. sportszervezete helyett a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
sportszervezete vegyen részt.
416/2015 (09.01.) számú határozat
A 2015. szeptember 12-én ( szombat ) 19.00 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. – BSC 1924 Futball Kft.
Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezi. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Budaörs Városi Stadion
( 2040 Budaörs, Árok u. 1-3. )
2015. szeptember 12. ( szombat ) 16.30 óra
417/2015 (09.01.) számú határozat
A 2015. szeptember 5-én ( szombat ) 15.00 órára kisorsolt Újbuda Labdarúgó Kft. – Monori SE NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. szeptember 6. ( vasárnap ) 16.30 óra
418/2015 (09.01.) számú határozat
A 2015. szeptember 19-én ( szombat ) 16.00 órára kisorsolt Szentlőrinci SE – Gold-Sport Kft.Kozármisleny NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. szeptember 18. ( péntek ) 16.00 óra
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-26/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tököli Attila 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-27/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 22. napján lejátszott DVSC - FTC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés e) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 22. napján lejátszott DVSC - FTC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-I-28/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 22. napján lejátszott Puskás FC - Vasas NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Vasas FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-29/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Juhász Roland
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 13. §-a alapján a labdarúgót 2 (kettő)
soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-30/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 29. napján lejátszott Honvéd – Puskás FC NB I-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) pontja és az FSZ 101. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) és az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ac. pontjai alapján a
sportszervezetet 350.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-I-31/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 29. napján lejátszott Diósgyőr - Újpest NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) pontja és az FSZ 101. (2) bekezdése szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) és az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ac. pontjai, valamint az
FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt 600.000,- Ft, azaz
Hatszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 29. napján lejátszott Diósgyőr - Újpest NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) pontja és az FSZ 101. (2) bekezdése szerinti fegyelmi
vétségeket.
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Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) és az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ac. pontjai, valamint az
FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt 1.300.000,- Ft, azaz
Egymillió-háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-32/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 29. napján lejátszott Vasas - MTK NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Vasas 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 50.000,- Ft, azaz Ötvemezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-33/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 30. napján lejátszott Fehérvár - DVSC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 101. (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ac. pontjai, valamint az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 30. napján lejátszott Fehérvár - 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 és az FSZ 101. (2) bekezdése szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) és az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ac. pontjai alapján a
sportszervezetet 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-II-14/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nánási Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-15/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 22. napján lejátszott FC Csákvár Kft. - SZTK Futball Kft.
NB II-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont FC Csákvár Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés e) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján a sportszervezetet a soron következő
hazai NB II-es bajnoki mérkőzésén 1 (egy) szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségei
viselésére kötelezi.
FEB-II-16/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Farkas 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-17/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Racskó Roland labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ban
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-18/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Márkus Tibor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7 . § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a 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-19/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lengyel Dániel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-20/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Gulyás Máté labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-21/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth Ferenc sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7 . § (3)
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos
sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-22/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Jovetic Aleksandar 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-23/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Hegedűs Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §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-24/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dlusztus András labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §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-III-50/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nyisalovits Donát labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §
bekezdésében 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-51/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Litkei Barna 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-52/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nicsenko Igor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. §

(2) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 83. § (2) bekezdés ba) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB III-as
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-53/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Makrai Márk Dávid 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.
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FEB-III-54/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tóth Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § -ban
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-55/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Fogas Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76.§ -ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14.§ (2) bekezdés alapján 4
(négy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-56/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Króner Péter 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 2 (kettő) soron következő NB III-as
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-57/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kiss Dávid 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-58/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Boda József 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-59/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Szabolcs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77.§ -ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 77. § a) pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-60/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Polyák Ferenc labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § -ban
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-61/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kinczel Ervin 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-62/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Domanyik 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-63/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lászik Milán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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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-64/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szilágyi Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14.§ (2) bekezdése alapján 4
(négy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-65/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Fehér Balázs 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-66/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Madarász János 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-67/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Koszta Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakember
mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-68/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §- ban
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-69/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Sütő Szilárd sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 82. § (1) bekezdés ba) pontja alapján a sportszakember
mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB III férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-70/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. augusztus 29. napján lejátszott Putnok - Kazincbarcika
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Putnok FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
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 29. napján lejátszott Putnok - Kazincbarcika
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az FSZ (4) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-71/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Balaskó 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.
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FEB- IV-1/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Pécsi Vasutas Sportkör sportszervezet megvalósította
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdésében fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB- IV-2/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Internationale Club de Football SE 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.
FEB- IV-3/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Alexandra labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő női
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB- IV-4/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kocsis Dalma labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő női
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-31/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Fromm Gergely játékvezető a 2015. augusztus 15. napján lejátszott
Rotherham United (angolt) – MTK U-19 korosztályú barátságos mérkőzésen elkövette a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 85. § (1) bekezdés szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 85. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-VI-32/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Molnár János 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 U-19 korosztályú nemzetközi torna mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
FEB-VIII-21/2015-16. (08.25.) számú határozat
Az FT az SZTK Futball Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.500,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-22/2015-16. (08.25. számú határozat
Az FT az Újpest 1885 Futball 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-23/2015-16. (08.25.) 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-24/2015-16. (09.01.) 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,
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FEB-VIII-25/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT az SZTK Futball Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
17.500,- Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-26/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT a Vác FC 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-27/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
10.§ (4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
14.000,- Ft, azaz Tizennégyezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-28/2015-16. (09.01.) számú határozat
Az FT a Hódmezővásárhelyi 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 Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,

Budapest, 2015. szeptember 09.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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