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Versenybizottsági határozatok
441/2015 (09.25.) számú határozat
A 2015. október 3-án ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Balmazújváros Sport Kft. – FC Csákvár Kft.
Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 3. ( szombat ) 15.00 óra
442/2015 (09.25.) számú határozat
A 2015. október 24-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Balmazújváros Sport Kft. – 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. október 24. ( szombat ) 14.30 óra
443/2015 (09.25.) számú határozat
A 2015. november 7-én ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt Balmazújváros Sport Kft. – 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. november 7. ( szombat ) 13.30 óra
444/2015 (09.25.) számú határozat
A 2015. november 28-án ( szombat ) 16.00 órára kisorsolt Balmazújváros Sport 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. november 28. ( szombat ) 13.00 óra
445/2015 (09.25.) számú határozat
A 2015. szeptember 27-én ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Újpest 1885 Futball Kft. – Diósgyőr FC
Kft. 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. szeptember 27. ( 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.
446/2015 (09.25.) számú határozat
A 2015. október 3-án ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt ETO Futsal Kft. – Első Mosonmagyaróvári TE
1904 NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 2. ( péntek ) 16.45 óra
Az ETO Futsal Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt
eljárási költségként 10.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
447/2015 (10.01.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Felsőtárkány SC – Jászberényi FC NB III. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés
új kezdési időpontja: 2015. október 7. ( szerda ) 15.00 óra
448/2015 (10.01.) számú határozat
A 2015. október 10-én ( szombat ) 11.00 órára kisorsolt Újpest 1885 Futball Kft. – Rákosmenti KSK
NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés
pályaválasztói jogának felcserélését és kezdési időpontjának módosítását engedélyezi. A mérkőzés új
helyszíne és új kezdési időpontja:
Rákomenti Rojik FC Sporttelep
( 1173 Budapest, Pesti út 86-88. )
2015. október 10. ( szombat ) 15.00 óra
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Az Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása
miatt eljárási költségként 10.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
449/2015 (10.01.) számú határozat
A 2015. október 17-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Szolnoki MÁV FC Kft. – Soproni Vasutas
Futball Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 18. ( vasárnap ) 17.00 óra
450/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 11-én félbeszakadt FC Hatvan – Salgótarjáni BTC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés pályán elért
eredményét (1:0) törölte és a mérkőzés 3 pontját 3:0-s eredménnyel az FC Hatvan javára igazolta.
451/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 20-án elmaradt Salgótarjáni BTC – ESMTK LE Kft. II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Salgótarjáni BTC sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen ESMTK LE Kft. sportszervezete javára
igazolja.
452/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 19-én félbeszakadt Újpest 1885 Futball Kft. – Veresegyház VSK II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzést a
pályán elért eredménnyel (7:0) az Újpest 1885 Futball Kft. javára igazolta.
453/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Kőbányai ISE – Újpest 1885 Futball Kft. II. osztályú Férfi Ifjúsági
U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 28. ( szerda ) 10.00 óra
454/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Veresegyház VSK – Fenomenon FC UPSE II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért a Fenomenon FC UPSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Veresegyház VSK
sportszervezete javára igazolja.
455/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 19-én elmaradt Rákosmenti KSK – Pestszentimrei SK II. osztályú Férfi Ifjúsági U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért
a Pestszentimrei SK sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Rákosmenti KSK sportszervezete javára
igazolja.
456/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Újpesti TE – Diósdi TC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 14. ( szerda ) 14.00 óra
457/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 18-án elmaradt Pápai ELC ”A” – Balatonfüredi USC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Balatonfüredi USC sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Pápai ELC ”A” sportszervezete javára
igazolja.
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458/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Rákosmenti KSK – Gödöllői SK II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 27. ( kedd ) 12.00 óra
459/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 19-én elmaradt Soroksár Sport Club Kft. – Diósdi TC II. osztályú Fiú Serdülő U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Diósdi TC sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( háromnulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Soroksár Sport Club Kft. sportszervezete javára
igazolja.
460/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Csepel FC SE – Szanda Focisuli SE II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 22. ( csütörtök ) 14.30 óra
461/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 5-én elmaradt Veresegyház VSK – Pásztói ULC II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Veresegyház VSK sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Pásztói ULC sportszervezete javára igazolja.
462/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 20-án elmaradt BVSC-Zugló – Pásztói ULC II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Pásztói ULC sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( háromnulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen BVSC-Zugló sportszervezete javára igazolja.
463/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Csepel FC SE – Szanda Focisuli SE II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 22. ( csütörtök ) 12.30 óra
464/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Érdi VSE – Komárom VSE II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 28. ( szombat ) 10.00 óra
465/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Kelen SC – Budakeszi LA II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 6. ( kedd ) 18.00 óra
466/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Kelen SC – Budakeszi LA II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 6. ( kedd ) 16.00 óra
467/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Szigetszentmiklósi TK – Dunakanyar SE-Szentendre II. osztályú
Fiú Serdülő U-14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 15. ( csütörtök ) 16.30 óra
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468/2015 (10.02.) számú határozat
A 2015. szeptember 26-án elmaradt Csornai SE – Keszthelyi Haladás SC II. osztályú Fiú Serdülő U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért a Keszthelyi Haladás SC sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Csornai SE
sportszervezete javára igazolja.
469/2015 (10.05.) számú határozat
A 2015-2016. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 3. forduló mérkőzéseit a következő
kezdési időpontokkal tűzi ki:

Hazai

Osztálya

Vendég

Osztálya

Kezdési időpont

Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő

NB II.

Soproni VSE

NB II.

10.13. kedd 14.00

Dunaharaszti MTK

NB III.

NB II.

10.13. kedd 14.00

Somos SE

NB III.

ZTE FC
Szombathelyi Swietelsky
Haladás

NB I.

10.14. szerda 14.00

Velence SE-FQL System

Megyei I. o.

Újpest FC

NB I.

10.14. szerda 14.00

Géderlaki KSE

Megyei III. o.

DVSC-TEVA

NB I.

10.14. szerda 14.00

Kisvárda Master Good

NB II.

Békéscsaba 1912 Előre

NB I.

10.14. szerda 14.00

Termálfürdő FC Tiszaújváros

NB III.

Paksi FC

NB I.

10.14. szerda 14.00

RSE Nagyecsed

Megyei I. o.

Ferencvárosi TC

NB I.

10.14. szerda 14.00

Tarr Andráshida SC

NB III.

Videoton FC

NB I.

10.14. szerda 14.00

Soroksár SC

NB II.

Budapest Honvéd

NB I.

10.14. szerda 14.00

Mezőhegyesi SE

Megyei I. o.

MTK Budapest

NB I.

10.14. szerda 14.00

Inter CDF

Megyei I. o.

III. ker. TVE

NB III.

10.14. szerda 14.00

Dorogi FC

NB III.

Aqvital FC Csákvár

NB II.

10.14. szerda 14.00

M4

HR-Rent Kozármisleny

NB III.

DVTK

NB I.

M4

Szeged 2011-Grosics Akadémia

NB II.

FC Ajka

NB II.

10.14. szerda 15.15
10.15. csütörtök
15.15

M4

Nyíregyháza Spartacus FC

NB III.

Vasas FC

NB I.

10.21. szerda 18.00

TV

470/2015 (10.09.) számú határozat
A 2015. október 17-én ( szombat ) 14.30 órára kisorsolt Szeged 2011 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. október 18. ( vasárnap ) 14.30 óra
471/2015 (10.09.) számú határozat
A 2015. október 17-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt F.C. Ajka Kft. – BSC 1924 Futball Kft. Merkantil Bank
Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja.
A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 18. ( vasárnap ) 17.00 óra
472/2015 (10.09.) számú határozat
A 2015. október 17-én ( szombat ) 14.30 órára kisorsolt Soroksár Sport Club Kft. – Mezőkövesd Zsóry FC Kft.
Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. október 18. ( vasárnap ) 15.00 óra
473/2015 (10.09.) számú határozat
Engedélyezi, hogy a Soproni Vasutas Futball Kft. 2015-2016. évi Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokságban 2015. december 31-ig megrendezésre kerülő hazai bajnoki mérkőzéseinek
nevezési lapon bejelentett helyszínét módosítsa. A mérkőzések új helyszíne:
Soproni VSE Sporttelep Center pálya
( 9400 Sopron, Lővér krt. 1. )
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474/2015 (10.09.) számú határozat
A 2015. október 25-én ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Újpest 1885 Futball Kft. – Kazincbarcikai SC
FC Kft. NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés
pályaválasztói jogának felcserélését és kezdési időpontjának módosítását engedélyezi. A mérkőzés új
helyszíne és új kezdési időpontja:
Pete András Stadion
( 3700 Kazincbarcika, Akácfa út 1. )
2015. október 25. ( vasárnap ) 13.30 óra
475/2015 (10.09.) számú határozat
A 2015. október 24-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt Gyirmót 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. október 25. ( vasárnap ) 15.00 óra
476/2015 (10.09.) számú határozat
A 2015. október 31-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt FC Csákvár Kft. – 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. november 1. ( vasárnap ) 14.30 óra
F- 540/2015-2016.(08.24.) számú határozat
A Versenybizottság az MVFC Sportszervező KFT és az FCV Sportszervező KFT férfi futsal NB I
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. szeptember 04-ére kiírt–MVFC Sportszervező
KFT – FCV Sportszervező KFT férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. október 16 (péntek), 19:30 óra
F- 541/2015-2016.(08.24.) számú határozat
A Versenybizottság az és az férfi futsal az 1988 DÉLI DUPONT FC és a RUBEOLA FC
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. augusztus 28-ára kiírt– az 1988 DÉLI
DUPONT FC - RUBEOLA FC férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. december 11. 20:30
F- 542/2015-2016.(0.07.) számú határozat
A Versenybizottság a GÖCSEJ SK és az ETO FUTSAL KFT férfi futsal NB I sportszervezetek írásbeli
kérelméhez hozzájárul a 2015. szeptember 28-ára kiírt
GÖCSEJ SK - ETO FUTSAL KFT férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. december 03,19:00 óra
F- 543/2015-2016.(09.08.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 DÉLI DUPONT FC és a NYÍRGYULAJ KSE férfi futsal NB I
sportszervezetek írásbeli kérelméhez hozzájárul a 2015. szeptember 25-ére kiírt
1988 DÉLI DUPONT FC - NYÍRGYULAJ KSE férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. szeptember 28,19:30 óra
F- 544/2015-2016.(09.08.) számú határozat
A Versenybizottság az MEZEI-VILL FC és a WANTED SZABADIDŐS SC női futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelméhez hozzájárul a 2015. szeptember 13-ára kiírt
MEZEI-VILL FC és a WANTED SZABADIDŐS SC női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. december 12,14:00 óra
F- 545/2015-2016.(09.08.) számú határozat
A Versenybizottság az Ezüstcsikó KHE és a Nagykáta SE férfi futsal NB II sportszervezetek írásbeli
kérelméhez hozzájárul a 2015. szeptember 14-ére kiírt
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Ezüstcsikó KHE - Covritas férfi futsal NB II bajnoki mérkőzés
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. december 11,19:00 óra

új

időpontban történő

F- 546/2015-2016.(09.08.) számú határozat
A Versenybizottság az Ezüstcsikó KHE és a Nagykáta SE férfi futsal NB II sportszervezetek írásbeli
kérelméhez hozzájárul a 2015. szeptember 21-ére kiírt
Ezüstcsikó KHE - Nagykáta SE férfi futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. december 14,19:30 óra
F- 547/2015-2016.(09.08.) számú határozat
A Versenybizottság az MEZEI-VILL FC és a Gyula és környéke SE női futsal NB II sportszervezetek
írásbeli kérelméhez hozzájárul a 2015. szeptember 19-ére kiírt
MEZEI-VILL FC és a Gyula és környéke SE női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. október 13,18:30 óra
F- 548/2015-2016.(09.15.) számú határozat
A Versenybizottság az ELTE és a Veresegyház VSK női futsal NB II sportszervezetek írásbeli
kérelméhez hozzájárul a 2015. szeptember 20-ára kiírt
ELTE és a Veresegyház VSK női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. szeptember 24, 20:50 óra
F- 549/2015-2016.(09.16.) számú határozat
A Versenybizottság az Nagytétényi SE és a Göcsej SK női futsal NB II sportszervezetek írásbeli
kérelméhez hozzájárul a 2015. szeptember 20-ára kiírt
Nagytétényi SE és a Göcsej SK női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2015. szeptember 23,19:30 óra
F- 550/2015-2016.(10.05.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága MTK BUDAPEST sportszervezet csapatát a 2015-2016. évi Leány U14
Futsal Bajnokságból 2016. június 30.-ig.
F- 551/2015-2016.(09.30.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága az MTK BUDAPEST sportszervezet csapatát a 2015-2016. évi Leány
U16 Futsal bajnokságból kizárja 2016. június 30.-ig.
F- 552/2015-2016.(09.30.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága az MTK BUDAPEST sportszervezet csapatát a 2015-2016. évi Leány
U18 Futsal bajnokságból kizárja 2016. június 30.-ig.
F- 553/2015-2016.(09.30.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága az MTK BUDAPEST sportszervezet csapatát a 2015-2016. évi Fiú U20
II.o. Futsal bajnokságból kizárja 2016. június 30.-ig.
F- 554/2015-2016.(09.30.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága az MTK BUDAPEST sportszervezet csapatát a 2015-2016. évi Fiú U17
II.o. Futsal bajnokságból kizárja 2016. június 30.-ig.
N-037/2015-16 (09.21.) számú határozat
A Versenybizottság a Vasas Akadémia Kft leány U-17 sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a
2015. szeptember 19.-re kiírt Vasas Akadémia Kft – Kóka KSK leány U-17 Keleti csoport bajnoki
mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2015. október 21. szerda 15:00
N-038/2015-16 (09.21.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. szeptember 13.-ra kiírt Nyírség NSC - Internationale CDFSE női NB II
Keleti csoport mérkőzés elmaradásában megállapítja
az Internationale CDFSE sportszervezet
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versenyügyi felelősségét. A mérkőzésen megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla)
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Nyírség NSC sportszervezet javára igazolja.
N-039/2015-16 (09.22.) számú határozat
A Versenybizottság az ETO Futsal Kft leány U-17 sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a
2015. szeptember 27.-re kiírt Szigetvári Vasas - ETO Futsal Kft leány U-17 Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés új időpontban és helyszínen történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2015. szeptember 24. csütörtök 16:00
helyszíne: Szigetvári Sportpálya
N-040/2015-16 (09.24.) számú határozat
A Versenybizottság a Kóka KSK sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. szeptember
29.-re kiírt Kóka KSK – FTC Zrt JET-SOL Liga női NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2015. október 28. szerda 13:00
N-041/2015-16 (09.25.) számú határozat
A Versenybizottság a Szegedi AK sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. szeptember
27.-re kiírt Viktória FC – Szegedi AK JET-SOL Liga női NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2015. október 28. szerda 13:00
N-042/2015-16 (09.28.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága az Internationale CDF SE sportszervezet csapatát a 2015-2016. évi női
NB II-es labdarúgó bajnokság Keleti csoportjából 2016. június 30.-ig kizárja.
N-043/2015-16 (09.28.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. szeptember 27.-re kiírt Szegedi AK - Dunaújváros PASE leány U-17
Keleti csoport mérkőzés elmaradásában megállapítja az Dunaújváros PASE sportszervezet
versenyügyi felelősségét. A mérkőzésen megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla)
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Szegedi AK sportszervezet javára igazolja.
N-044/2015-16 (09.28.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. szeptember 26.-ra kiírt Kelen SC – Szigetszentmiklósi TK, Kelen SC Fehérvár FC Kft, Csákvár TK – Kelen SC és a Kelen SC – Felcsút SE félpályás leány U-15 Közép
csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja a Kelen SC sportszervezet versenyügyi
felelősségét. A mérkőzéseken megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az
elmaradásban vétlen Szigetszentmiklósi TK, Fehérvár FC Kft, Csákvár TK és Felcsút SE
sportszervezetek javára igazolja.
N-045/2015-16 (09.28.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. szeptember 26.-ra kiírt 1. FC Femina – Airnergy FC, Airnergy FC –
Gödöllői SK, FTC Zrt - Airnergy FC és az Airnergy FC – Újpesti TE félpályás leány U-15 Budapest
A csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja az Airnergy FC sportszervezet versenyügyi
felelősségét és ezért a mérkőzéseken megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla)
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen 1. FC Femina SE, Gödöllői SK, FTC Zrt és az Újpesti TE
sportszervezetek javára igazolja.
N-046/2015-16 (09.28.) számú határozat
A Ceglédi VSE sportszervezet leány U-15 bajnokság Dél-keleti csoportjában résztvevő csapatával
szemben a 2015. szeptember 13.-án lejátszott Ceglédi VSE – Békéscsabai Előre 1912 SE
(eredmény 1 – 1), Szegedi AK – Ceglédi VSE (eredmény 0 – 2), Ceglédi VSE – Szeged 2011 Kft
(eredmény 8 – 0) Gyula és Környéke GySCE – Ceglédi VSE (eredmény 0 – 2) mérkőzéseken a
megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 10 (tíz), és további négy mérkőzésre vonatkozóan 4
(négy),
összesen 14 (tizennégy) büntetőpontot állapít meg egyszeri alkalommal.
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N-047/2015-16 (09.24.) számú határozat
A Ceglédi VSE sportszervezet leány U-15 bajnokság Dél-keleti csoportjában résztvevő csapatával
szemben a 2015. szeptember 19.-én lejátszott Ceglédi VSE – Békéscsabai Előre 1912 SE
(eredmény 1 – 0), Szegedi AK – Ceglédi VSE (eredmény 0 – 6), Ceglédi VSE – Gyula és Környéke
GySCE (eredmény 0 – 0), Mezőberényi FC - Ceglédi VSE (eredmény 1 – 6) mérkőzéseken a
megszerzett bajnoki pontjaival megegyező 10 (tíz), és további négy mérkőzésre vonatkozóan 4
(négy),
összesen 14 (tizennégy) büntetőpontot állapít meg egyszeri alkalommal.
N-048/2015-16 (09.28.) számú határozat
Förch Női Magyar Kupa
forduló

dátum

hazai

vendég

3

2015.10.17.-18

SZEGEDI AK

ETO FUTSAL KFT.

3

2015.10.17.-18

HONVÉD FC KFT.

KÓKA KSK

3

2015.10.17.-18

MTK HUNGÁRIA FC

VIKTÓRIA FC

3

2015.10.17.-18

MONORI SE

FTC ZRT.

N-049/2015-16 (09.29.) számú határozat
A Versenybizottság az FTC Zrt sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. szeptember 27.re kiírt Szegedi AK – FTC Zrt és 2016. március 13.-ára kiírt FTC Zrt - Szegedi AK JET-SOL Liga női
NB I bajnoki mérkőzések pályaválasztói jogának felcseréléséhez.
Az őszi mérkőzés párosítása, FTC Zrt – Szegedi AK
Időpontja: 2015. október 04. vasárnap 16:00 (Budapest, Bihari út)
N-050/2015-16 (10.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. szeptember 26.-ra kiírt félpályás leány U-15 bajnokság, (Dél-nyugati
csoport) 2. fordulójának lejátszására az alábbi kezdési időpontot jelöli ki.
Új kezdési időpont: 2015. november 14, (szombat) 10:00 óra, Siklós
N-051/2015-16 (10.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. szeptember 27.-re kiírt Békéscsaba 1912 Előre SE – Vasas Akadémia
Kft leány U-17 bajnokság, (Keleti csoport) mérkőzés lejátszására az alábbi kezdési időpontot jelöli ki.
Új kezdési időpont: 2015. december 05. (szombat) 13:00 óra
N-052/2015-16 (10.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. szeptember 25.-re kiírt Honvéd FC Kft – Atomerőmű SE Paks leány U17 bajnokság, (Nyugati csoport) mérkőzés lejátszására az alábbi kezdési időpontot jelöli ki.
Új kezdési időpont: 2015. október 19. (hétfő) 14:30 óra
N-053/2015-16 (10.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. szeptember 26.-ra kiírt Kecskeméti NLE – Gyula és Környéke GySCE
leány U-17 bajnokság, (Keleti csoport) mérkőzés lejátszására az alábbi kezdési időpontot jelöli ki.
Új kezdési időpont: 2015. november 05. (csütörtök) 13:00
N-054/2015-16 (10.07.) számú határozat
A Versenybizottság a Miskolci Vénusz NFSE leány U-17 sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul
a 2015. október 11.-re kiírt FTC Zrt – Miskolci Vénusz NFSE leány U-17 Keleti csoport bajnoki
mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2015. október 24. szombat 13:00
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N-055/2015-16 (10.07.) számú határozat
A Versenybizottság a Kóka KSK sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. október 11.-re
kiírt FTC Zrt – Kóka KSK JET-SOL Liga női NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2015. november 18. (szerda) 17:30
N-056/2015-16 (10.07.) számú határozat
A Versenybizottság az ETO Futsal Kft sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. október
11.-re kiírt Szegedi AK - az ETO Futsal Kft JET-SOL Liga női NB I bajnoki mérkőzés új időpontban
történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2015. október 21. (szerda) 13:00
N-058/2015-16 (10.14.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. október 11.-én lejátszott Debreceni Labdarúgó Akadémia Kft Dunaújváros PASE leány U-17 Keleti csoport bajnoki mérkőzésen létszámhiányos kiállásában
megállapítja a Dunaújváros PASE sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a
sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-42/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Heris Jonathan Steve 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 férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-43/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 19. napján lejátszott Vasas - DVSC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Vasas Futball Club Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 101. (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/aa. pontjai és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 19. napján lejátszott Vasas - 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 szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet,
mint visszaesőt 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-44/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Balajcza Szabolcs 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 férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-45/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 26. napján lejátszott Haladás -Vasas NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Szombathelyi Haladás Labdarúgó KFT. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) 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 Ötvenezer forint pénzbüntetésre bünteti.
FEB-I-46/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Fiola Attila 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 férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-47/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Purguly Árpád 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-48/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. október 3. napján lejátszott DVSC - Újpest NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés a) 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 100.000,- Ft, azaz Százezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
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Az FT megállapítja, hogy a 2015. október 3. napján lejátszott DVSC - 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 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
Ötvenezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-49/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. október 3. napján lejátszott Fehérvár – Puskás FC NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár FC 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 és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-II-31/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 78. § a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-32/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sifter Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-33/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tányéros Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-34/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tóth Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót,
mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-II-35/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT a 2015. szeptember 26. napján lejátszott Várda - Budaörs NB II férfi felnőtt nagypályás bajnoki
mérkőzés 90. percében kiállított Hegedűs János (230315) labdarúgó 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-II-36/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Menyhárt Attila 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-II-37/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Rokszin Ádám
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 3 (háropm) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.

13

FEB-II-38/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. október 3. napján lejátszott DPASE – Szeged 2011
NB II-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont DPASE 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 a sportszervezetet a soron következő
hazai NB II-es bajnoki mérkőzésén 1 (egy) szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségei
viselésére kötelezi.
FEB-II-39/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a DPASE Kft. sportszervezet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 92. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszervezetet az FSZ 92. §-ában foglaltak alapján 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá, amennyiben a határozat jogerőre emelkedéséig a
sportszervezet a FEB-ID-5/2015-16. sz. alatt elrendelt fegyelmi eljárásban szereplő összegű
tartozását (nettó 936.010,- Ft) a labdarúgó felé nem fizeti meg, a jelen határozat jogerőre
emelkedésének napjától kezdve a sportszervezetet az igazolási és az átigazolási jogból 5 (öt) hónapra
kizárja.
A pénzügyi teljesítés megtörténtét a labdarúgónak a FEB előtt igazolni kell.
FEB-III-95/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Balogh István sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszakembert az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB III férfi felnőtt
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-96/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lőrincz 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-97/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pantovic Nikola labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76.§ -ában
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 férfi felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-98/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Arena Ármin 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-99/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Turi Zoltán sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3) bekezdés
a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszakembert az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-100/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Halkó Pál sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83.§ (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszakembert az FSZ 83. § (1) bekezdés ba) pontja alapján mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-101/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Dévai Csaba László 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-102/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Belényesi 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-103/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Baracsi Balázs János sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszakembert az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-104/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Móricz Roland sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83.§ (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszakembert az FSZ 83. § (1) bekezdés ba) pontja alapján mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 3 (három) soron következő NB III férfi felnőtt
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-105/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Horváth Ádám 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 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-106/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 19. napján lejátszott Csepel - Diósd NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Csepel FC 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 III-as bajnoki mérkőzésén 1 (egy) szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségei
viselésére kötelezi.
FEB-III-107/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 19. napján lejátszott Sárvár - Mosonmagyaróvár NB
III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Sárvár FC 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 a sportszervezetet a soron következő 2
(kettő) hazai NB III-as bajnoki mérkőzésén 1-1 (egy-egy) szövetségi ellenőr fogadására és
eljárási költségeik viselésére kötelezi.
FEB-III-108/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Purzsa Máté 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-109/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 27. napján lejátszott Békéscsaba - Komló
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. 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 a sportszervezetet a soron következő
hazai NB III-as bajnoki mérkőzésén 1 (egy) szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségei
viselésére kötelezi.
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FEB-III-110/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Sigér Ákos 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-111/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Albert István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76.§ -ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 14.§ (2) bekezdése alapján 4
(négy) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-111-1/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2015. szeptember 29. napján meghozott FEB-III-111/2015-16.
számú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
Az FT megállapítja, hogy Albert István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76.§ -ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 14.§ (2) bekezdése alapján 4
(négy) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-112/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Híres Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3) bekezdés
a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszakembert az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-113/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83.§ (1)
bekezdés meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszakembert az FSZ 83. § (1) bekezdés ba) pontja alapján mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-114/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Borsos Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82.§ (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján 3 (három) soron következő
férfi felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-115/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Csicsvári Milán 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-116/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kovács Krisztián labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 101.§ (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 101. § (1) bekezdés alapján 2015. szeptember 29. napjától minden
labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 3 (három) hónapra eltiltja.
FEB-III-117/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tóth Márton 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.

16

FEB-III-118/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gadó Gábor 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-119/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Márkvárt Patrik 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-120/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Horváth András 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 férfi felnőtt
bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-121/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Girán Máté 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-122/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kiss József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3) bekezdés
a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszakembert az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-123/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 26. napján lejátszott Tállya - Nyíregyháza
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Tállya KSE sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés 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. szeptember 26. napján lejátszott Tállya - Nyíregyháza
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus 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
80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer foritn pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-III-124/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gálfi László 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-125/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Földes Milán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72.§ (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14.§ (2) bekezdése alapján 2
(kettő) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
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FEB-III-126/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Csontos Krisztián 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-127/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lászik Milán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72.§ (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a labdarúgót az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14.§ (2) bekezdése alapján 2
(kettő) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-128/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Mészáros István 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-129/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tóth Máté 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-130/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szatmári Csaba sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83.§ (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszakembert az FSZ 83. § (1) bekezdés ba) pontja alapján mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő férfi felnőtt bajnoki
mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-131/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Király Vitalij 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-132/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Sólyom Ádám 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-133/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Németh Béla 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 férfi
felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-134/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Réti István sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83.§ (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszakembert az FSZ 83. § (1) bekezdés ba) pontja alapján mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB III. férfi felnőtt
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-135/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Újbuda Labdarúgó Kft. sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86.§
(1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT a sportszervezetet az FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
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FEB-III-136/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. október 4. napján lejátszott III. ker. - FTC
NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont III. ker. TVE 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 a sportszervezetet a soron következő
hazai NB III-as bajnoki mérkőzésén 1 (egy) szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségei
viselésére kötelezi.
FEB- IV-6/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Németh Zita labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-18-1/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT a 2015. szeptember 15. napján FEB-V-18/2015-16. ügyiratszám alatt hozott és kiadmányozott
határozatát saját hatáskörben eljárva az alábbiak szerint kijavítja:
-

A határozat rendelkező részének első mondatába „….86. §-ában...” megjelölés kerül.
A határozat rendelkező részének második mondatába „.......86. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.” megjelölés, illetve
meghatározás kerül.

FEB-V-19/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szondi László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-20/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Hoffer Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-21/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Németh Szabolcs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-22/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fodor Pál labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-23/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pankotai István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja valamint az FSZ 14.§ (3) bekezdése alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-24/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mázsás Máté labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72.§ (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-V-25/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Révai Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72.§ (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-26/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kiss Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72.§ (1)
bekezdésében és a 82.§ (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) és az FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-27/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy a Petőfi Diák és Szabadidő SE sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 100. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 100. § (2) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet a soron következő
idegenbeli férfi futsal NB II-es bajnoki mérkőzésén 1 (egy) szövetségi ellenőr fogadására és
eljárási költségei viselésére kötelezi.
FEB-V-28/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Komáromi Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-29/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Stanic Srdan 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
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-30/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pfundtner Vivien 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 női felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-31/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Gábor 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
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-32/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-33/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vilezsál Gergő 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 futsal bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-34/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szilágyi Sándor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.§ (3)
bekezdés f) pontja és az FSZ 83. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés ca) és az FSZ 83. § (2) bekezdés ba) pontja alapján a
sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 5 (öt) soron
következő NB II-es férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre
eltiltja.
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FEB-V-35/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72.§ (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-36/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lakatos 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 férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-37/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sámson Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-38/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Akay Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82.§ (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-39/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Ádám 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 futsal bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-33/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB megállapítja, hogy Pokorni Péter 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-34/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB megállapítja, hogy Kovács Imre Zoltán 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-35/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB megállapítja, hogy Kovács Dániel Zsolt 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-36/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB megállapítja, hogy Mavolo Paolo 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-37/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB megállapítja, hogy Geczó Patrik 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.
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FEB-VI-38/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB megállapítja, hogy Florin Nenad
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 Magyar Kupa országos
főtábla mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-39/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 23. napján lejátszott Bácsalmás - ZTE Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Bácsalmási PVSE sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja és az FSZ 102. §-ában foglaltak alapján a
sportszervezetet 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VI-40/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 23. napján lejátszott Bonyhád - Honvéd Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Bonyhád VLC sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja és az FSZ 102. §-ában foglaltak alapján a
sportszervezetet 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VI-41/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 23. napján lejátszott Celldömölk - Újpest Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Celldömölki VSE 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.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. szeptember 23. napján lejátszott Celldömölk - Újpest Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés f) 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-39/2015-16. (09.22.) 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
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-40/2015-16. (09.22.) 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-41/2015-16. (09.22.) 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
12.500,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-42/2015-16. (09.22.) 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
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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FEB-VIII-43/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 10.§ (4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-44/2015-16. (09.22.) számú határozat
Az FT a Csepel FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
14.000,- Ft, azaz Tizennégyezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-45/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB 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-46/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB a DTC Futball 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 Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-47/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB az Andráshida LSC 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-48/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB a Siklósi FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
6.000,- Ft, azaz Hatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-49/2015-16. (09.24.) számú határozat
Az FB a ZTE FC Zrt. 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-49-1/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2015. szeptember 24. napján tárgyalás megtartása nélkül
meghozott FEB-VIII-49/2015-16. számú határozatot megváltoztatja és a ZTE FC Zrt. sportszervezet
ellen elrendelt fegyelmi eljárást az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 36. § b) pontja alapján
megszünteti.
FEB-VIII-50/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT a Diósgyőr FC 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-51/2015-16. (09.29.) 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,
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FEB-VIII-52/2015-16. (09.29.) számú határozat
Az FT a SZEOL SC 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 Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-53/2015-16. (09.29.) 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
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-54/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT az MTK Budapest Zrt. 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-55/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT a Békéscsaba 1912 Előre Futball 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 Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-56/2015-16. (10.06.) számú határozat
Az FT a Monori 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 Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-57/2015-16. (10.06.) 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
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-58/2015-16. (10.06.) 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.
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Igazolási és Vitarendezési Bizottság határozata
1-1/2015 (10.01.) számú határozat
Az MLSZ Igazolási és Vitarendezési Bizottságának elnöke a NYIÁSZ 33.§ (1) bekezdése alapján
döntött az eljárás lefolytatásának megtagadására.
1-2/2015 (10.01.) számú határozat
Az IVB megállapította, hogy a Somogy Megyei Igazgatóság, Szivacski Donát (278062) (született
1997.01.18) illetve Czingráber Máté (277037) (született 1997.06.13.) átigazolása a Vasas FC Kft-ből a
BFC Siófok Kft.-hez szabályellenes volt.
Az IVB megállapította, hogy a Vasas Fc Kft. megszegte a NYÍÁSZ rendelkezéseit mivel a
szerződéskötést követően a labdarugókat nem igazolta át. Ezért a határozat jogerőre emelkedését
követően, a határozat megküldésre kerül az MLSZ Fegyelmi Bizottsága részére.
Egyútal tekintettel az ügy összes körülményére a Bizottság javasolja az MLSZ Budapesti
Igazgatóságának, hogy mindkét labdarugó átigazolását a szerződés megkötésének napjával
végrehajtani szíveskedjen. A Bizottság egyetért azzal, hogy a labdarugók a kölcsönadási
megállapodás alapján a BFC Siófok Kft.-nél szerepeljenek.
Budapest, 2015. október 14.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár

25

