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Versenybizottsági határozatok
509/2015 (11.17.) számú határozat
A 2015. november 21-én ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt REAC Sport Kft. – CEVASPORT Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 21. ( szombat ) 15.00 óra
A REAC Sport Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt
eljárási költségként 20.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
510/2015 (11.17.) számú határozat
A 2015. november 21-én ( szombat ) 13.00 órára kisorsolt Csepel FC Kft. – Érd Városi SE NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 22. ( vasárnap ) 13.00 óra
A Csepel FC Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt eljárási
költségként 10.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
511/2015 (11.17.) számú határozat
A 2015. november 22-én ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Puskás FC Kft. – BKV 2013 Futball Kft. NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 21. ( szombat ) 13.00 óra
A Puskás FC Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt
eljárási költségként 10.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
512/2015 (11.18.) számú határozat
A 2015-2016. évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 15.
forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki:
15. forduló

Dátum
12.02.

TV
M4

M4

Hazai
PUSKÁS AKADÉMIA FC
BUDAPEST HONVÉD
SZOMBATHELYI
SWIETELSKY HALADÁS
DVTK
VASAS FC
FERENCVÁROSI TC

Vendég
ÚJPEST FC
PAKSI FC
DVSC-TEVA

Kezdési időpont
12.01. kedd 18.00
12.02. szerda 18.30

MTK BUDAPEST
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
VIDEOTON FC

12.02. szerda 18.30
12.02. szerda 18.30
12.02. szerda 18.30

12.02. szerda 18.30

513/2015 (11.18.) számú határozat
A 2015. december 5-én ( szombat ) 15.30 órára kisorsolt Újpest 1885 Futball Kft. – Diósgyőr FC Kft.
OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. december 5. ( szombat ) 14.30 óra
514/2015 (11.18.) számú határozat
A 2015. december 5-én ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Fehérvár FC Kft. OTP
Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. december 5. ( szombat ) 18.30 óra
515/2015 (11.23.) számú határozat
A 2015. november 6-án elmaradt Hajdúböszörményi TE – Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. II.
osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki
mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 24. ( kedd ) 18.00 óra
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516/2015 (11.23.) számú határozat
A 2015. november 14-én elmaradt Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. – Felsőtárkány SC SE II.
osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki
mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. december 6. ( vasárnap ) 13.00 óra
517/2015 (11.23.) számú határozat
A 2015. november 6-án elmaradt Hajdúböszörményi TE – Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. II.
osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki
mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 24. ( kedd ) 16.00 óra
518/2015 (11.23.) számú határozat
A 2015. november 14-én elmaradt Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. – Felsőtárkány SC SE II.
osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki
mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. december 6. ( vasárnap ) 11.00 óra
519/2015 (11.23.) számú határozat
A 2015. november 15-én félbeszakadt Salgótarjáni BTC – Monori SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (3:0) a Monori SE javára igazolta.
520/2015 (11.23.) számú határozat
A 2015. november 7-én elmaradt Pásztó SK – Újpest 1885 Futball Kft. II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Pásztó SK sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( háromnulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezete javára
igazolja.
521/2015 (11.23.) számú határozat
A 2015. október 30-án elmaradt Gold-Sport Kft. – Szigetvári ZMSE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Szigetvári ZMSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Gold-Sport Kft. sportszervezete javára
igazolja.
522/2015 (11.23.) számú határozat
A 2015. október 25-én elmaradt Diósdi TC – Rákosmenti Községi KSK II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 29. ( vasárnap ) 11.00 óra
523/2015 (11.23.) számú határozat
A 2015. november 14-én elmaradt Jászberényi SE – Diósdi TC II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 25. ( szerda ) 17.00 óra
524/2015 (11.23.) számú határozat
A 2015. november 14-én elmaradt Keszthelyi Haladás SC – ZTE FC Zrt. II. osztályú Fiú Serdülő U-15
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 ZTE FC Zrt. sportszervezete javára
igazolja.
525/2015 (11.23.) számú határozat
Az Újpesti TE sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2015. október 25-én lejátszott
Dunaújváros PASE – Újpesti TE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (2:0) törli és egyben a
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mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az Újpesti TE
sportszervezete javára igazolja. Az óvási díjat visszautalja.
526/2015 (11.23.) számú határozat
A Szigetszentmiklósi TK sportszervezete által benyújtott óvást elutasítja. Az óvási díjat visszatartja.
527/2015 (11.23.) számú határozat
A Felcsút SE sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2015. október 3-án lejátszott
MTK Budapest Zrt. – Felcsút SE I. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (1:0) törli és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel a Felcsút SE sportszervezete javára igazolja. Az
óvási díjat visszautalja.
528/2015 (11.23.) számú határozat
A Maros-menti UFC sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2015. szeptember 20án lejátszott Maros-menti UFC – SZEOL SC Kft. ”B” II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (0:1)
törli és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel a Marosmenti UFC sportszervezete javára igazolja. Az óvási díjat visszautalja.
529/2015 (11.23.) számú határozat
A Testvériség SE sportszervezete által benyújtott óvást elutasítja. Az óvási díjat visszatartja.
530/2015 (11.25.) számú határozat
A 2015. november 21-én elmaradt Levegő-Energia HFC – 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 Levegő-Energia HFC
sportszervezete javára igazolja illetve a Fenomenon FC UPSE csapatának második ki nem állása
miatt egy mérkőzésre vonatkozóan további 3 (három), összesen 3 (három) büntetőpont levonását
rendeli el, egyszeri alkalommal a Fenomenon FC UPSE csapatának évi összeredményéből.
531/2015 (11.25.) számú határozat
A 2015. november 21-én elmaradt SC Sopron – Balatonfüredi USC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. december 5. ( szombat ) 11.00 óra
532/2015 (11.25.) számú határozat
A 2015. november 21-én elmaradt Bonyhád VLC – Szigetvári ZMSE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Szigetvári ZMSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Bonyhád VLC sportszervezete javára igazolja
illetve a Szigetvári ZMSE csapatának második ki nem állása miatt egy mérkőzésre vonatkozóan
további 3 (három), összesen 3 (három) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a
Szigetvári ZMSE csapatának évi összeredményéből.
533/2015 (11.25.) számú határozat
A 2015. november 21-én elmaradt Bonyhád VLC – Szigetvári ZMSE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Szigetvári ZMSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Bonyhád VLC sportszervezete javára igazolja.
534/2015 (11.25.) számú határozat
A 2015. november 21-én elmaradt FILO SE – Tarpa SC II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 26. ( csütörtök ) 14.00 óra
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535/2015 (11.25.) számú határozat
A 2015. november 21-én elmaradt FILO SE – Tarpa SC II. osztályú Fiú Serdülő U-14 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A
mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 26. ( csütörtök ) 12.00 óra
536/2015 (11.25.) számú határozat
A 2015. november 22-én elmaradt BSE Palóc Farkasok USE – Diósdi TC II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. december 5. ( szombat ) 11.00 óra
537/2015 (11.25.) számú határozat
A 2015. október 17-én elmaradt Szanda Focisuli SE – Salgótarjáni BTC II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 27. ( péntek ) 12.00 óra
538/2015 (11.25.) számú határozat
A 2015. október 17-én elmaradt Szanda Focisuli SE – Salgótarjáni BTC II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. november 27. ( péntek ) 14.00 óra
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-62/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kiss István 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-63/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 21. napján lejátszott DVSC - Diósgyőr 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) pontja szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 21. napján lejátszott DVSC – Diósgyőr NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7.§ (1) bekezdés B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-64/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 21. napján lejátszott Honvéd – Újpest NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd 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 Ötvenezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 21. napján lejátszott Honvéd – 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-65/2015-16. (11.24.) számú határozat
NB I-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár 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 Ötvenezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 21. napján lejátszott Fehérvár - Vasas 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 Ötvenezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-II-52/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Petneházi Márk labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2 (kettő)
soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-II-53/2015-16. (11.24.) 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 és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-II-54/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Papucsek Barna labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-55/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 21. napján lejátszott Mezőkövesd - Siófok NB II-es
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont BFC Siófok Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 101. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 101. § (2) bekezdés a/ac. pontja és az FSZ 13. §-ában foglaltak alapján a
sportszervezetet 300.000,- Ft. azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-206/2015-16. (11.10.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bognár Gyula sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 83. § (2) bekezdés bb) pontja alapján a sportszakembert minden labdarúgással
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2015. november 10. napjától kezdődően 1 (egy)
évre eltiltja.
FEB-III-207/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Keglovics Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1) és az
FSZ 82. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) és az FSZ 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót
2 (kettő) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-208/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Buzás 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 III férfi felnőtt bajnoki
mérkőzéstől eltiltja.
FEB-III-209/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában és az
FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 76. § (2) bekezdés a) és az FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontjai, valamint az FSZ
14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 6 (hat) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen
való részvételtől eltiltja.
FEB-III-210/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szántó Mihály Sándor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-211/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tóth Márton labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket 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 bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
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FEB-III-212/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Fadgyas Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-213/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Géresi Krisztián 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 bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-214/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kocsis Tamás 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 bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-215/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Jasarevic Mahir labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §.ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-215-1/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2015. november 17. napján meghozott FEB-III-215/2015-16.
számú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
Az FT megállapítja, hogy Jasarevic Mahir labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §.ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-216/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 14. napján lejátszott Nyíregyháza - Kazincbarcika
NB
III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus FC Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés a) és
e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 14. napján lejátszott Nyíregyháza - Kazincbarcika
NB III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Kazincbarcikai SC FC 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 és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-III-217/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szabó Tibor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 83. § (2) bekezdés bb) pontja alapján a sportszakembert minden labdarúgással
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2015. november 17. napjától kezdődően 2 (kettő)
hónapra eltiltja.
FEB-III-218/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Varga Krisztián labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót
4 (négy) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-III-219/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Sulcz Márió 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
2 (kettő) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-220/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gyulay Gergely labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §- ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-221/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Jagodics Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §- ában és az
FSZ 82.§ (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 77. § a) pontja és az FSZ 82.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt)
soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-222/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ramos Colon Luis Arcangel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75.
§- ban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-223/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Belényesi Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §- ban
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és a 14.§ (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-224/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Sánta Tibor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-225/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gubacsi Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §- ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján és az FSZ 14.§ (2) bekezdése alapján a
labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-226/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kiss Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §- ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-227/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Csicsvári Milán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-228/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Mikler Dániel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § -ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
10

FEB-III-229/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kovács Dávid 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 bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-230/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Mihály Krisztián labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. § -ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14.§ (2) bekezdése alapján a labdarúgót 4
(négy) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-231/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Aguero Sergio Fabian Ezequiel 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 bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-232/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Madarász Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-233/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 21. napján lejátszott Dorog – ETO Futsal
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Dorogi FC sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 21. napján lejátszott Dorog – ETO Futsal
NB IIIas bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont ETO Futsal Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontja szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) és o) pontjai, valamint az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján
a sportszervezetet, mint visszaesőt a soron következő 2-2 (kettő-kettő) hazai és idegenbeli NB
III-as bajnoki mérkőzésén 1-1 (egy-egy) szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeik
viselésére, valamint 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.
FEB-III-234/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kiss József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 83. § (2) bekezdés ba) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB III. férfi felnőtt
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-235/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Sverla Béla sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3) bekezdés
a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III. férfi felnőtt
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-236/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tóth Mihály sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III. férfi felnőtt
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-237/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Varga Balázs sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III. férfi felnőtt
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-238/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 21. napján lejátszott Komló - Szekszárd
NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Komlói Bányász SK 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) és o) pontjai alapján a sportszervezetet a soron
következő 3 (három) hazai NB III-as bajnoki mérkőzésén 1-1 (egy-egy) szövetségi ellenőr
fogadására és eljárási költségeik viselésére, továbbá 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB- IV-15/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kántor Krisztina labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB- IV-16/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horváth Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontjai alapján a sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos
sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II. női felnőtt nagypályás bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB- IV-17/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Király Ramóna 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
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-69/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Silva Matos Felipe sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés f) 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 férfi felnőtt futsal bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-70/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Örkényi Bence 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 futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-71/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Silva Matos Felipe sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés f) 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 férfi felnőtt futsal bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
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FEB-V-72/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Balikó Milán 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-73/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Érsek Róbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
FEB-V-74/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Zoufal Nándor 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-75/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tujner Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-76/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Könczey Zsolt 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-VI-55/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kálnoki Kis Dávid 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 hivatalos
barátságos, felkészülési mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-56/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. november 18. napján lejátszott Sopron - Nyíregyháza Magyar Kupa
országos főtábla mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus 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 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-VIII-81/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT a Cigánd SE sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-82/2015-16. (11.17.) számú határozat
Az FT az Első Mosonmagyaróvári TE 1904 sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
10.§ (4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-83/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT a Bölcskei 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,
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FEB-VIII-84/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT a Komlói Bányász SK Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-85/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT a Nyíregyháza Spartacus 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-86/2015-16. (11.24.) számú határozat
Az FT a Nyírbátori FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-87/2015-16. (11.24.) 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
12.500,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-88/2015-16. (11.24.) 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,

Budapest, 2015. november 30.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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