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Versenybizottsági határozatok
NBI-130/2017-2018 (09.24.) számú határozat
A 12. fordulóban ( 2018.10.07. ) kisorsolt Monor 1901 Labdarúgó Kft. – Soroksár Sport Club Kft.
Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezi.
A 31. fordulóban ( 2019.04.07. ) kisorsolt Soroksár Sport Club Kft. – Monor 1901 Labdarúgó Kft.
Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
pályaválasztói jogának felcserélését engedélyezi.
NBIII-209/2017-2018 (09.20.) számú határozat
A 2018. szeptember 30-án (vasárnap) 15.30 órára kisorsolt Andráshida SC – Szabadkikötő Sport Kft.
2018-19. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. szeptember 30. (vasárnap) 14:00
NBIII-210/2017-2018 (09.20.) számú határozat
A 2018. október 07-én (vasárnap) 14.30 órára kisorsolt Tállya KSE – Sényő-Carnifex FC 2018-19. évi
NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. október 07. (vasárnap) 11:00
NBIII-211/2017-2018 (09.20.) számú határozat
A 2018. október 07-én ( vasárnap ) 14.30 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. – FC Dabas SE 2018-2019.
évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés
helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne:
Bozsik Stadion Center pálya
( 1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3. )
NBIII-212/2017-2018 (09.20.) számú határozat
A 2018. november 04-én (vasárnap) 13.30 órára kisorsolt Tállya KSE – Debreceni Egyetem Atlétikai
Club 2018-19. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. november 04. (vasárnap) 11:00
NBIII-213/2017-2018 (09.24.) számú határozat
Engedélyezi, hogy a Jászberényi FC a 2018-2019. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokságban, illetve a 2018-2019. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar
Kupában megrendezésre kerülő hazai bajnoki és kupa mérkőzéseinek nevezési lapon bejelentett
helyszínét 2018.12.05-ig módosítsa. A mérkőzések új helyszíne:
Kömlei Károly Sporttelep
( 3200 Gyöngyös, Egri u. 23. )
NBIII-214/2017-2018 (09.24.) számú határozat
A 2018. október 21-én ( vasárnap ) 14.00 órára kisorsolt Honvéd FC Kft. – Kecskeméti LC Kft. 20182019. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki
mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne:
Bozsik Stadion Center pálya
( 1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3. )
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F-034/2018-2019. (09.25.) számú határozat
A férfi felnőtt futsal NB I. 8. fordulójának időpontját a nemzeti felnőtt futsal válogatott programváltozása
miatt módosítja, azt új időpontra írja ki:
A férfi futsal NB I. 8. fordulójának új időpontja:
2018. november 5. hétfő
F-035/2018-2019. (09.25.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018. szeptember 22-re kiírt Gyula és Környéke Gyermek Sport Club
Egyesület – Kalafa Női Labdarúgó SE Női Felnőtt Futsal NB I. osztályú bajnoki mérkőzés
elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48.§ (1) a) 2) és a 48.§ (3) d) e) f) pontjai alapján
megállapította a Kalafa Női Labdarúgó SE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet
(Gyula és Környéke Gyermek Sport Club Egyesület) javára igazolja, valamint a Kalafa Női
Labdarúgó SE Női Felnőtt futsal NB I-ben szereplő csapatának évi összeredményéből a ki nem
állás miatt 3 büntetőpontot levon.
Továbbá, mivel a Kalafa Női Labdarúgó SE női felnőtt futsal NB I-es csapata az őszi idényre
(szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, a tavaszi fordulóra elveszti
pályaválasztói jogát és köteles az ellenfélhez utazni.
F-036/2018-2019. (09.25.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018. szeptember 22-re kiírt Gyula és Környéke Gyermek Sport Club
Egyesület – Kalafa Női Labdarúgó SE Leány Futsal I. osztály U17 osztályú bajnoki mérkőzés
elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48.§ (1) b) 1) valamint 48.§ (3) c) d) pontjai alapján
megállapította a Kalafa Női Labdarúgó SE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet
(Gyula és Környéke Gyermek Sport Club Egyesület) javára igazolja, valamint a Kalafa Női
Labdarúgó SE-t, szerepeltetésre kötelezett leány U17-es futsal csapata első ki nem állása miatt,
írásbeli megrovásban részesíti.
Továbbá, mivel a Kalafa Női Labdarúgó SE leány futsal U17-es csapata az őszi idényre
(szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, a tavaszi fordulóra elveszti
pályaválasztói jogát és köteles az ellenfélhez utazni.
F-037/2018-2019. (09.27.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága a Kalafa Női Labdarúgó SE sportszervezet csapatát a 2018-2019. évi
Női Felnőtt Futsal NB I. bajnokságból, valamint a Leány Futsal I. osztály U17-es futsal bajnokságból
kizárja. A kizárt csapatok eddig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban
résztvevő valamennyi sportszervezetnél is törli, és a kizárt csapatokat a bajnoki osztály végére
helyezi.
F-038/2018-2019. (09.27.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottsága a Kalafa Női Labdarúgó SE sportszervezet csapatát a 2018-2019. évi
Női Felnőtt Futsal Magyar Kupából kizárja. A Magyar Kupa 2. fordulójába kisorsolt FTC Futsal Footgolf Kft. – Kalafa Női Labdarúgó SE mérkőzés 3 (három) pontját 3-0 (három-nullás)
gólkülönbséggel az FTC Futsal -Footgolf Kft. javára igazolja, ezzel az FTC Futsal -Footgolf Kft jut a
Magyar Kupa 3. fordulójába.
F-039/2018-2019. (10.02.) számú határozat
A 2018-2019 évi Férfi Futsal Regionális bajnokság rájátszás részvevői és létszáma:
A) A versenyben részt vehet:
Az a nyolc sportszervezet, amely a Megyei-Budapesti Igazgatóságok által lebonyolított férfi
felnőtt futsal regionális bajnokságok után a régiókból továbbjutott. Győr-Moson-Sopron
Megyei régió bajnokcsapata (1 csapat); Budapesti régió 1. és 2. helyezettje (két csoport
esetén a két csoportgyőztes) (2 csapat); Pest Megyei régió 1. és 2. helyezettje (két csoport
esetén a két csoportgyőztes) (2 csapat); Csongrád Megyei régió bajnokcsapata (1 csapat),
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei régió 1. és 2. helyezettje (két csoport esetén a két
csoportgyőztes) (2 csapat).
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A 2018-2019 évi Férfi Futsal Regionális bajnokság rájátszás rendszere, lebonyolítása:
A) A 2019-2020. évi férfi felnőtt futsal NB II-es bajnokságba jutásért a Győr-Moson-Sopron
Megyei régió továbbjutó csapata, a Budapesti régió 2 továbbjutó csapata és a sorsolás
alapján kiválasztott Pest Megyei régióból továbbjutott egyik csapat sorsolás után odavisszavágós párharcot játszanak. Azonos régióból továbbjutó csapatok egymás ellen nem
sorsolhatók össze. Az első mérkőzésen az először kihúzott csapat a pályaválasztó.
1) A továbbjutás az alábbiak szerint történik:
Az a csapat, amelyik mindkét mérkőzést megnyeri, vagy győzelem és döntetlen
eredményeket ér el, vagy egy győzelem és egy vereség esetén pozitív a
gólkülönbsége, illetve azonos gólkülönbség esetén idegenben több gólt szerzett, jut
tovább;
A két mérkőzés rendes játékideje után azonos pontszám és ugyanazon mérkőzéseredmény esetén a második mérkőzést követően 2 x 5 perces hosszabbítás
következik. Amennyiben a hosszabbításban mindkét sportszervezet azonos számú
gólt ér el, a továbbjutást az idegenben szereplő csapat szerzi meg, mivel az
idegenben elért gólok döntetlen eredmény esetén, duplán számítanak;
Amennyiben a hosszabbításban nem esik gól, akkor a továbbjutás a büntetőpontról
végzett (3-3) rúgásokkal dől el a Futsal Játékszabályainak rendelkezései szerint.
B) A párharcok továbbjutói (2 csapat) feljutnak a 2019-2020. évi férfi felnőtt futsal NB II-es
bajnokságba.
C) A 2019-2020. évi férfi felnőtt futsal NB II-es bajnokságba jutásért a Csongrád Megyei régió
bajnokcsapata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei régió 2 továbbjutó csapata, és a sorsolás
alapján kiválasztott Pest Megyei régióból továbbjutott egyik csapat sorsolás után odavisszavágós párharcot játszanak. Azonos régióból továbbjutó csapatok egymás ellen nem
sorsolhatók össze. Az első mérkőzésen az először kihúzott csapat a pályaválasztó.
2) A továbbjutás az alábbiak szerint történik:
a) Az a csapat, amelyik mindkét mérkőzést megnyeri, vagy győzelem és döntetlen
eredményeket ér el, vagy egy győzelem és egy vereség esetén pozitív a
gólkülönbsége, illetve azonos gólkülönbség esetén idegenben több gólt szerzett, jut
tovább;
b) A két mérkőzés rendes játékideje után azonos pontszám és ugyanazon mérkőzéseredmény esetén a második mérkőzést követően 2 x 5 perces hosszabbítás
következik. Amennyiben a hosszabbításban mindkét sportszervezet azonos számú
gólt ér el, a továbbjutást az idegenben szereplő csapat szerzi meg, mivel az
idegenben elért gólok döntetlen eredmény esetén, duplán számítanak;
c) Amennyiben a hosszabbításban nem esik gól, akkor a továbbjutás a büntetőpontról
végzett (3-3) rúgásokkal dől el a Futsal Játékszabályainak rendelkezései szerint.
D) A párharcok továbbjutói (2 csapat) feljutnak a 2019-2020. évi férfi felnőtt futsal NB II-es
bajnokságba.
A versenykiírás további pontjai változatlanok maradnak.
F-040/2018-2019. (10.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018. október 03-ra kiírt Petőfi DSZSE Csenger – Football Club Nagykanizsa
Férfi Futsal Magyar Kupa mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 42.§ (1) és 48.§
(3) c) pontjai alapján megállapította a Football Club Nagykanizsa sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a
vétlen sportszervezet (Petőfi DSZSE Csenger) javára igazolja, és így a Petőfi DSZSE Csenger
csapata jutott a Férfi Futsal Magyar Kupa 2. fordulójába.
A határozat jogerőre emelkedése után az MLSZ Fegyelmi Bizottsága folytat vizsgálatot a mérkőzés
elmaradásában vétkes sportszervezet ellen.
F-041/2018-2019. (10.08.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottságának elnöke által kinevezett Versenybiztosa a 2018. október 1-én lejátszott
DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. – BME Futsal Club Férfi Futsal NB I-es bajnoki mérkőzés
végeredménye (5-1) ellen a BME Futsal Club sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad.
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A FVSZ 47.§ (4) c) pontja alapján a mérkőzés eredményét törli és a mérkőzés újrajátszását rendeli el.
Az óvási díjat FVSZ 47.§ (1) (3) f) bekezdése alapján a BME Futsal Club sportszervezet részére
visszautalja.
K-057/2018-2019. (09.27.) számú határozat
 A VB a 2018. szeptember 23-ra kisorsolt, de elmaradt SAJÓVÖLGYE FOCISULI SE – EGER
LABDARÚGÓ SE I. osztályú fiú serdülő U-12-es korosztályú nagypályás labdarúgó bajnoki
mérkőzés elmaradásában egyik csapat vonatkozásában sem állapított meg versenyügyi
felelősséget.
 A VB a mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. október 10. (szerda) 16:30
N-056/2018-2019. (09.26.) számú határozat
A 2018. szeptember 08-án elmaradt Soroksár SC Kft – Astra HFC Kft. Leány U-19 korosztályú
labdarúgó bajnokság Kiemelt csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Astra
HFC Kft. csapata javára igazolja és a Soroksár SC Kft. csapatát írásbeli megrovásban részesíti.
N-057/2018-2019. (09.27.) számú határozat
Az Airnergy FC csapatát a 2018-2019. évi I. osztályú leány U-14 korosztályú háromnegyedpályás
labdarúgó bajnokság Közép csoportjából kizárja.
N-058/2018-2019. (09.28.) számú határozat
A Balatonfüredi FC a 2018-2019. évi Leány U-19 Észak-Nyugati csoportjában 2018. szeptember 15én lejátszott Balatonfüredi FC – SC Sopron bajnoki mérkőzést létszámhiányosan játszotta le, ezért a
csapatot írásbeli megrovásban részesíti.
N-059/2018-2019. (10.01.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018-2019. évi Leány U-14 Közép csoportjában 2018. szeptember 20-ra
kisorsolt Jobsforward Kft. – Astra HFC Kft. mérkőzés elmaradásában megállapította az Astra HFC Kft.
versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla)
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Jobsforward Kft. sportszervezet javára igazolja, továbbá az
Astra HFC Kft. csapatát írásbeli megrovásban részesíti.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-19/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Diósgyőr Futball Club Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 37. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet 200.000,- Ft, azaz
Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-20/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 37. § (3) bekezdése alapján a sportszervezetet 200.000,- Ft, azaz
Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-21/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT a Scepovic Marko, Hadzic Anel és Varga József labdarúgók ellen FEB-ID-2/2018-19. sz.
alatt elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. § (1) bekezdés d)1) pontja alapján,
mivel a fegyelmi vétség elkövetése nem állapítható meg,
m e g s z ü n t e t i.
FEB-I-22/2018-19. (10.09.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 37. § (4) bekezdése alapján a sportszervezetet 500.000,- Ft, azaz
Ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-II-20/2018-19. (09.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bakos Bence
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. §. (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-21/2018-19. (09.27.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a BFC Siófok Sportszolgáltató Kft. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 39. § (2) és az FSZ 37. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 39. § (2) bekezdése és az FSZ 37. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet
írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
FEB-II-22/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Boér Gábor sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II férfi felnőtt
nagypályás bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-23/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Lakatos Csaba
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 15. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-24/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Kaposvári Labdarúgó Kft. sportszervezet elkövette a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 31. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FT az FSZ 31. §
(3)
bekezdés a) pontja alapján, a sportszervezetet 100.000,- Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
továbbá amennyiben a határozat jogerőre emelkedéséig a sportszervezet a FEB-ID-3/2018-19.
sz. alatt elrendelt fegyelmi eljárásban szereplő összegű tartozását 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.
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Amennyiben a tartozás fentiek szerint történő rendezése a sportszervezet részéről megtörténik,
arról a labdarúgó köteles a FEB-et haladéktalanul tájékoztatni!
FEB-II-25/2018-19. (10.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Király József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II férfi felnőtt
nagypályás bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-26/2018-19. (10.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szarka Ákos
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-27/2018-19. (10.04.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Darázs Péter
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-28/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Mészáros László
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14 § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót 3 (három) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-III-29/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Vágó Attila sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 5 (öt) soron következő NB III férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-30/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Hódmezővásárhelyi FC sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 37. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 37.
figyelmeztetésben részesíti.

§ (2)

bekezdése

alapján

a

sportszervezetet

írásbeli

FEB-IV-4/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pável Dominika labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót 3 (három) soron következő női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-IV-5/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Vörös Krisztina labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 15. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 15. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót 5 (öt) soron következő női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
FEB-V-15/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Varga László
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésben meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB II férfi felnőtt futsal
bajnok mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-16/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Póta Balázs Dániel
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-17/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Balogh Zsolt
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-18/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gregus Richárd
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-19/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Dikanová Dominika
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-20/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bajusz Szabolcs
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-21/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Tamás
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-22/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gruber Bálint
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében és az FSZ 21. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) és az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontjai alapján a
labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-VI-4/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Demkó Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1) és az
FSZ 21. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdése, az FSZ 21. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 10. § (4)
bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi felnőtt nagypályás Magyar
Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-5/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Czifra László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi
felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-VI-6/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Erdei Nagy Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1) és
az FSZ 21. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés és az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót
2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
FEB-VI-7/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Simonfalvi Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-8/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Puter Mihály labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-9/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ujvári Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-10/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bartha László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 15. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 15. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-VI-11/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Illés Richárd labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-12/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ilkovics Miklós labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VI-13/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a Gesztelyi Football Club Egyesület
sportszervezet a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket
elkövette.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés p) pontja alapján a sportszervezetet 30.000,- Ft, azaz
Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-29/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT az Úrkúti Sportkör
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
8.400,- Ft, azaz Nyolcezer-négyszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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FEB-VIII-30/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT a Gesztelyi Football Club Egyesület sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5.
pontjában foglaltak alapján
8.400,- Ft, azaz Nyolcezer-négyszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-31/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT a Jánoshalmi Futball Club
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
6.000,- Ft, azaz Hatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-32/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§
(3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5.
pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-33/2018-19. (09.25.) számú határozat
Az FT a Putnok FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-34/2018-19. (09.27.) számú határozat
Az FT a Gyirmót FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-35/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT a Szentlőrinci Sportegyesület sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-36/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT az SBTC Sport Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-37/2018-19. (10.02.) számú határozat
Az FT a Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5.
pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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FEB-VIII-38/2018-19. (10.04.) számú határozat
Az FT a Kaposvári Labdarúgó Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
12.500,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,

Budapest, 2018. október 10.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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