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Versenybizottsági határozatok
126/2014 (04.28.) számú határozat
A 2014. május 4-én ( vasárnap ) 17.30 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Kazincbarcika SC FC Kft. NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés helyszínét
és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja:
DVSC Stadion ( 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. ) 2014. május 3. ( szombat ) 17.00 óra
A DVSC FSZ Zrt. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt
eljárási költségként 10.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
127/2014 (04.28.) számú határozat
A 2014. május 7-én ( szerda ) 17.30 órára kisorsolt Csákvári TK – Szombathelyi Haladás Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 7. ( szerda ) 19.00 óra
128/2014 (04.29.) számú határozat
A 2014. április 19-én elmaradt Szeged 2011 Kft. – Atletico SE Békéscsaba II. osztályú Férfi Ifjúsági U21 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért az
Atletico SE Békéscsaba sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját,
3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Szeged 2011 Kft. sportszervezete javára
igazolja.
129/2014 (04.29.) számú határozat
A 2014. április 19-én elmaradt Maglódi TC – Jászdózsa SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Jászdózsa
SE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Maglódi TC sportszervezete javára igazolja.
130/2014 (04.29.) számú határozat
A 2014. április 22-én elmaradt Kecskeméti LC KTE SI – Jászdózsa SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Jászdózsa SE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Kecskeméti LC KTE SI sportszervezete javára
igazolja.
131/2014 (04.29.) számú határozat
A 2014. április 22-én elmaradt Kecskeméti LC KTE SI – Jászdózsa SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Jászdózsa SE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Kecskeméti LC KTE SI sportszervezete javára
igazolja.
132/2014 (04.29.) számú határozat
A 2014. április 12-én elmaradt KBSC FC Kft. – Ebes KKSE II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért az Ebes KKSE
sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen KBSC FC Kft. sportszervezete javára igazolja.
133/2014 (04.29.) számú határozat
A 2014. április 26-án elmaradt Nyírbátor FC – Ebes KKSE II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért az Ebes KKSE
sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Nyírbátor FC sportszervezete javára igazolja. Továbbá az
Ebes KKSE sportszervezet 2013-2014. évi II. osztályú Fiú Serdülő U15 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoportjában résztvevő csapatától – a csapat 2. ki nem állása miatt
– 3 (három) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a csapat évi összeredményéből.
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134/2014 (04.29.) számú határozat
A 2014. április 12-én elmaradt KBSC FC Kft. – Ebes KKSE II. osztályú Fiú Serdülő U-14 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért az Ebes KKSE
sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen KBSC FC Kft. sportszervezete javára igazolja.
135/2014 (04.29.) számú határozat
A 2014. április 22-én elmaradt Ebes KKSE – Tarpa FC II. osztályú Fiú Serdülő U-14 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért az Ebes KKSE
sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla )
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Tarpa FC sportszervezete javára igazolja. Továbbá az Ebes
KKSE sportszervezet 2013-2014. évi II. osztályú Fiú Serdülő U14 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság Észak-Keleti csoportjában résztvevő csapatától – a csapat 2. ki nem állása miatt – 3
(három) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a csapat évi összeredményéből.
136/2014 (04.29.) számú határozat
A 2014. április 26-án elmaradt FC Esztergom – Dunakanyar SE II. osztályú Fiú Serdülő U-15
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el.
A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 14. ( szerda ) 16.00 óra
137/2014 (04.29.) számú határozat
A 2014. április 26-án elmaradt FC Esztergom – Dunakanyar SE II. osztályú Fiú Serdülő U-14
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el.
A mérkőzés új kezdési időpontja: 2014. május 21. ( szerda ) 15.00 óra
138/2014 (04.29.) számú határozat
A Jászdózsa SE csapatait a 2013-2014. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-21 és U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnokságokból kizárja. A Jászdózsa SE
csapatai a bajnokság versenykiírásában meghatározott mérkőzésszám 50%-át lejátszották, így az
ellenfeleikkel szemben elért eredményeket meghagyja. A Jászdózsa SE csapatai addig lejátszott
eredményeit (pontok és gólkülönbség) törli, és a bajnoki osztály utolsó helyére helyezi. A bajnokság
hátralévő mérkőzésein a kizárt Jászdózsa SE csapatainak ellenfelei a mérkőzések 3 pontját 3:0
gólkülönbséggel kapják meg.
F-450/2013-2014 (04.24.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli FC óvásának helyt ad, a 2014. április 14-én lejátszott Méhkeréki SE
– 1988 Déli FC 1-1 férfi futsal NB II Rájátszás „A” csoport mérkőzés pályán elért eredményét törli, és a
mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel az 1988 Déli FC sportszervezet férfi futsal NB II-es
csapatának javára igazolja, és a Méhkeréki SE férfi futsal NB II-es csapatától egy (1) büntetőpontot is
levon.
F-451/2013-2014 (04.24.) számú határozat
Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által kijelölt versenybiztos a 2014. április 7-én
lejátszott MAFC – Méhkeréki SE 3-5 férfi felnőtt futsal NB II Rájátszás „A” csoport mérkőzésen
Laksteter Jován (300817) jogosulatlan játéka miatt, a Méhkeréki SE férfi felnőtt futsal NB II csapatától
a mérkőzésen megszerzett pontjaival megegyező büntetőpontot (3) és további egy (1) büntetőpontot
levon.
F-452/2013-2014 (04.25.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „D” csoport 7-9. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-453/2013-2014 (04.25.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „E” csoport 8-10. forduló mérkőzéseinek időpontjait
kitűzte.
F-454/2013-2014 (04.25.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „A” csoport 7-9. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-455/2013-2014 (04.28.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U15 Középdöntő „A” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjait
kitűzte.
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F-456/2013-2014 (04.28.) számú határozat
A 2013-2014. évi leány futsal U15 Középdöntő „B” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjait
kitűzte.
F-457/2013-2014 (04.28.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U13 Középdöntő „A” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-458/2013-2014 (04.28.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U13 Középdöntő „B” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-459/2013-2014 (04.28.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U11 Középdöntő „A” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-460/2013-2014 (04.28.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U11 Középdöntő „B” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-461/2013-2014 (04.29.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág 7-9. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-462/2013-2014 (04.29.) számú határozat
Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által kijelölt versenybiztos hivatalból járt el és
megállapította, hogy Nádasi Olivér (317782) az Euro Global Financing Kft. futsaljátékosa a 2014.
február 15-én lejátszott ELTE SE – Euro Global Financing Kft. 3-5, az Euro Global Financing Kft. –
Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. 5-3, az Euro Global Financing Kft. – Újszegedi TC 4-6, a 2014.
február 22-én lejátszott ELTE SE - Euro Global Financing Kft. 2-3, az Euro Global Financing Kft. –
Újszegedi TC 9-1, a Tolna-Mözsi FSE - Euro Global Financing Kft. 0-8 a 2014. március 1-én lejátszott
Tolna-Mözsi FSE - Euro Global Financing Kft. 4-3, az Euro Global Financing Kft. – Ferihegy
Sportakadémia Vecsés Kft. 4-3, az ELTE SE - Euro Global Financing Kft . 7-3 és a Tolna-Mözsi FSE Euro Global Financing Kft . 6-5 fiú futsal U17 Déli csoport mérkőzéseken jogosulatlanul játszott ezért
az Euro Global Financing Kft. fiú futsal U17 korosztályú csapatától a mérkőzésen megszerzett
pontjaival megegyező büntetőpontot (8) és további tíz (10) büntetőpontot levon.
F-463/2013-2014 (04.29.) számú határozat
A Versenybizottság a Hajdúböszörményi TE és a Gyula és Környéke GYSC női futsal NB II
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. május 3-ra kiírt Hajdúböszörményi TE –
Gyula és Környéke GYSC női futsal NB II bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja:
2014. május 15. (csütörtök), 18:30 óra
F-464/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág 7. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-465/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „C” csoport 8-9. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-466/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A 2013-2014. évi férfi futsal NB II Rájátszás „F” csoport 7-8. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-467/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB II 24-25. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-468/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. április 27-én 18:30 órára kiírt Univerzum SC – Szombathelyi Egyetemi SE
női futsal NB I Rájátszás Alsó-ág bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Szombathelyi
Egyetemi SE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot
3-0 gólkülönbséggel a vétlen Univerzum SC sportszervezet csapatának javára igazolja.
A Versenybizottság megállapította, hogy a Szombathelyi Egyetemi SE női futsal NB I-es csapata első
alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
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F-469/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. április 26-ra kiírt Energia SC Gyöngyös – Nagykáta SE, a Nagykáta SE –
Covritas Kft., a Nagykáta SE – DEAC, és a Nagykáta SE – Energia SC Gyöngyös fiú futsal U17 Keleti
csoport bajnoki mérkőzések elmaradásában megállapítja a Nagykáta SE sportszervezet
versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Energia SC Gyöngyös, Covritas Kft. és DEAC sportszervezetek csapatainak javára igazolja és a
Nagykáta SE csapatától 3 büntetőpontot levon.
F-470/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. április 26-ra kiírt Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. – Újszegedi TC, az
Újszegedi TC – ELTE SE és az Újszegedi TC – Tolna-Mözsi FSE fiú futsal U17 Déli csoport bajnoki
mérkőzések elmaradásában megállapítja az Újszegedi TC sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Ferihegy
Sportakadémia Vecsés Kft., ELTE SE és Tolna-Mözsi FSE sportszervezetek csapatainak javára
igazolja. Az Újszegedi TC fiú futsal U17 korosztályú csapata első alkalommal nem állt ki bajnoki
mérkőzésre, ezért a Versenybizottság írásbeli megrovásban részesíti.
F-471/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. április 27-re kiírt Törökbálinti FS – Szilágyi DSE, az ETO Futsal Club –
Törökbálinti FS, és a Szombathelyi Haladás VSE – Törökbálinti FS fiú futsal U17 Nyugati csoport
bajnoki mérkőzések elmaradásában megállapítja a Törökbálinti FS sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Szilágyi DS,
ETO Futsal Club és Szombathelyi Haladás VSE sportszervezetek csapatainak javára igazolja.
F-472/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A Dunakeszi Kinizsi FK Kft. sportszervezet hazai csarnokának foglaltsága miatt, azzal a kéréssel
fordultak a Versenybizottsághoz, hogy az Astra HFC Kft. elleni bajnoki mérkőzésüket új időpontban,
2014. május 21-én (szerdán) 19:30 órakor kerüljön megrendezésre. Mivel a kérelemhez az Astra HFC
Kft. sportszervezet írásban hozzájárult, és a kérelmező Dunakeszi Kinizsi FK Kft. a Szabályzatokhoz
Kapcsolódó Díjfizetési Rend előírása alapján, a mérkőzés időpont és helyszín módosításakor
fizetendő eljárási költségtérítést (20.000.- Ft.) megfizette, ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség
Versenybizottsága az MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzat 31.§ (1) pontja alapján, a 2013–2014. évi
Szabályzatokhoz Kapcsolódó Díjfizetési rend illetve a versenyügyi eljárásra vonatkozó szabályok
szerint hozta meg határozatát.
F-473/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB I Rájátszás Felső-ág 7-8. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-474/2013-2014 (04.30.) számú határozat
A 2013-2014. évi női futsal NB I Rájátszás Alsó-ág 7-8. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-475/2013-2014 (05.05.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 Középdöntő „A” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
F-476/2013-2014 (05.05.) számú határozat
A 2013-2014. évi fiú futsal U17 Középdöntő „B” csoport 1-3. forduló mérkőzéseinek időpontjait kitűzte.
N-123/2013-2014 (04.22.) számú határozat
A Versenybizottság a Pécsi Vasutas SK és a VFC Sport Kft (Veszprém) sportszervezetek írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2014. április 19. 10:00-ra kiírt VFC Sport Kft (Veszprém) – Pécsi Vasutas SK
női NB II Nyugati csoport labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja: 2014. május 21. (szerda) 16:00 óra
N-124/2013-2014 (04.23.) számú határozat
A Versenybizottság a Hegyvidék SE sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. április 22.
15:00-ra kiírt Hegyvidék SE – Hegyvidék SE (Bp. Honvéd) leány U-15 labdarúgó mérkőzés új
időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. április 27. (vasárnap) 9:30 óra
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N-125/2013-2014 (04.24.) számú határozat
A Versenybizottság a Hegyvidék SE sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014. április 24.
15:30-ra kiírt Hegyvidék SE – FTC Zrt leány U-15 labdarúgó mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. május 03. (szombat) 11:00 óra
N-126/2013-2014 (04.25.) számú határozat
A Versenybizottság a Zalaegerszegi TE Zrt sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2014.
május 10. (szombat) 16:00-ra kiírt Zalaegerszegi TE Zrt – Fehérvár FC KFT női NB II Nyugati
csoport labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2014. május 11. (vasárnap), 15:00 óra
N-127/2013-2014 (04.28.) számú határozat
A Versenybizottság a 2014. április 26.-ra kiírt és elmaradt Szolnoki MÁV UFC KFT – Pap SE női NB
II bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Pap SE sportszervezet versenyügyi
felelősségét és ezért a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját, 3–0 (három-nulla) gólkülönbséggel
az elmaradásban vétlen Szolnoki MÁV UFC KFT sportszervezet javára igazolja.
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Fegyelmi Bizottsági határozatok
I-181/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 20-án lejátszott Honvéd – FTC NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés a) és e) 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 200.000,- Ft azaz Kettőszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 20-án lejátszott Honvéd – FTC NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. § B) pontja 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 200.000,- Ft azaz Kettőszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
I-182/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Patvaros Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
I-183/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 19-én lejátszott Újpest – Fehérvár NB I bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) és a 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet, mint
visszaesőt 150.000,- Ft azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 19-én lejátszott Újpest – Fehérvár NB I bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. § B) pontja szerinti
fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezete,
mint visszaesőt 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-184/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 19-én lejátszott Paks - DVSC NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont Paksi FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
(4) bekezdés a) pontjai szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a)
pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 19-én lejátszott Paks - DVSC NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. § (4)
bekezdés f) pontjai szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet,
mint visszaesőt 100.000,- Ft azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-185/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 20-én lejátszott Mezőkövesd – Diósgyőr NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Mezőkövesd Zsóry SE sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 20-án lejátszott Mezőkövesd – Diósgyőr NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. § (4)
bekezdés a) pontja és az FSZ 86. § (1) bekezdés szerinti fegyelmi vétségekett.
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Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet 300.000,- Ft azaz
Háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-186/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 26-án lejátszott DVSC - Kecskemét NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) 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
150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
I-187/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 27-én lejátszott Pécs - Honvéd NB I-es bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont a PMFC-Sport Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
7. § B), az FSZ (4) bekezdés a) és e) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 200.000,- Ft, azaz
Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
I-188/2013-14. (05.06.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Heris Jonathan Steve 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-104/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bozsik Péter sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontja és az FSZ 83. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert 100.000,- Ft, azaz Százezer
forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
II-105/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Németh Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban
részésíti.
II-106/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sluka Marián 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-107/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kocsis Adrián labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
II-108/2013-14. (04.23.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 19-én lejátszott Szolnok - Békéscsaba NB II-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Szolnoki MÁV FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § B) pontja és az FSZ 7. § (4) bekezdés a) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés c) és d) pontja alapján a sportszervezetet kötelezi, hogy a
soron következő hazai NB II-es bajnoki mérkőzésén a kötelezően előírt rendezői létszámot 10
(tíz) fővel felemelje és ezen a mérkőzésen 1 (egy) szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási
költségeit viselje.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 19-én lejátszott Szolnok - Békéscsaba NB II-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. sportszervezet megvalósította
az FSZ 7. § B) pontja és az 7. § (4) bekezdés f) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket.
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Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján kötelezi a sportszervezetet, hogy a soron
következő idegenbeli NB II-es bajnok mérkőzésén 1 (egy) szövetségi ellenőrt fogadjon és
eljárási költségeit viselje.

III-306/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Radnai György 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-307/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fodor 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-308/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-309/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Mátyus János sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB III-as férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
III-310/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szekér Dávid 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-311/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Radványi Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 74. § (1)
bekezdésében és az FSZ 82. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-312/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Foro Arnold 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-313/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csőke 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-314/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bukovec Jasmin 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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III-315/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Matyó Máté labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-316/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Weisz Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-317/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Wágner András Gusztáv labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. §
(1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és a 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót, mint
visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-318/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Imre 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-319/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Betkó Tamás sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban
részesíti.
III-320/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kvasznovszky József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban
részesíti.
III-321/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Dr. Szelényi Zoltán sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert írásbeli megrovásban
részesíti.
III-322/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Stanisic Lazar labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-323/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Teplán János labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-324/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tányéros Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 77. §-ában
meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 77. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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III-325/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fluxa Dávid 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
III-326/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 26-án lejátszott REAC - Veresegyház NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont REAC Sport Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés e) pontja szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 10. § (4)
bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
III-327/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 26-án lejátszott Komló - Gyula NB III-as bajnoki mérkőzésen
az eljárás alá vont Komlói Bányász SK sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
7. § (4) bekezdés e) pontja szerinti fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja
alapján a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
IV-26-1/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a 2014. április 23-án meghozott IV-26/2013-14. számú határozatát
megváltoztatja.
Ez alapján az FT megállapította, hogy Sipos Anikó labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 13. §-ában foglaltak alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 257/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabados Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 258/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Smiri Elek Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 259/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Molnár 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.
V- 260/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lakatos Roland 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.
V- 261/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Machalek Attila sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a sportszakembert írásbeli
megrovásban részesíti.

V- 262/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Alasztics Marcell labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 263/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kiss Gergely labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 264/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fekete Szabolcs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
V- 265/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bodnár Attila sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a sportszakembert a kispadtól és az
öltözőtől 4 (négy) soron következő férfi futsal NB II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja.
V- 266/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Papp Endre Levente labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VI-99/2013-14. (05.01.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Jaksa Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő Régiók
Kupa amatőr válogatottak tornája mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VII-201/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT a Gyirmót FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,

10.§ (4)

VII-202/2013-14. (04.29.) 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
17.500,- Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
VII-203/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT az Ebes KKSE
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.
VII-204/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT az FC Tiszaújváros
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.
VII-205/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT a Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-206/2013-14. (04.29.) számú határozat
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Az FT az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

10.§ (4)

VII-207/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT a Maglódi TC 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.
VII-208/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT a Győri ETO 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 Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-209/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT a Körmendi FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
VII-210/2013-14. (04.29.) számú határozat
Az FT a Nagyatádi 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.
VIII-33/2013-14. (04.24.) számú határozat

Az FB megállapította, hogy Gyurácz András 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 Liga Kupa
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
VIII-33/2013-14. (04.29.) számú határozat

Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 23-án lejátszott FTC – Diósgyőr Liga Kupa mérkőzésen az
eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
7. § B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 100.000,- Ft azaz
Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2014. április 23-án lejátszott FTC – Diósgyőr Liga Kupa mérkőzésen az
eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. § B) 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.
VIII-35/2013-14. (05.01.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Eperjesi Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő Liga Kupa
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok
02/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Diósgyőr FC Kft. (Miskolc) mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok)
megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek).



3. Infrastrukturális kritérium
5. Pénzügyi kritérium

03/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága DVSC Futball Szervező Zrt. (Debrecen), mint
licenckérelmező Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a
licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
04/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Fehérvár FC Kft. (Székesfehérvár), mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
05/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága FTC Zrt. (Budapest), mint licenckérelmező Nemzetközi
(UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
06/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Győri ETO FC Kft. (Győr), mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok)
megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek).


5. Pénzügyi kritérium

07/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Honvéd FC Kft. (Budapest), mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
08/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az MTK Budapest Zrt. (Budapest), mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok)
megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek).


5. Pénzügyi kritérium

09/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a PMFC-Sport Kft. (Pécs), mint licenckérelmező Nemzetközi
(UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a licenckérelmezőt
az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező
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kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok) megjelölését
tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek).


5. Pénzügyi kritérium

10/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Szombathelyi Haladás Kft. (Szombathely), mint
licenckérelmező Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a
licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
11/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. (Békéscsaba), mint
licenckérelmező Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok)
megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):


5. Pénzügyi kritérium

12/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága BFC Siófok Kft. (Siófok), mint licenckérelmező Nemzeti Első
Osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a
Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
13/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Dunaújváros PASE Kft. (Dunaújváros) mint
licenckérelmező Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok)
megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):


3. Infrastrukturális kritérium

14/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Gyirmót FC Kft. (Győr), mint licenckérelmező Nemzeti Első
Osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a
Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
15/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. (Kaposvár), mint
licenckérelmező Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok)
megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):


5. Pénzügyi kritérium

16/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Kecskeméti TE Kft. (Kecskemét), mint licenckérelmező
Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a licenckérelmezőt az
alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező
kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok) megjelölését
tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):


5. Pénzügyi kritérium
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17/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. (Mezőkövesd), mint
licenckérelmező Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok)
megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):


1. Jogi kritérium

18/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Nyíregyháza Spartacus FC Kft. (Nyíregyháza), mint
licenckérelmező Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es
bajnoki évadra MEGADJA
19/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Paksi FC Kft. (Paks), mint licenckérelmező Nemzeti Első
Osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a
Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
20/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Puskás Futball Club Kft. (Felcsút), mint licenckérelmező
Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és a Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra
MEGADJA
21/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Új Lombard Kft. (Pápa), mint licenckérelmező Nemzeti Első
Osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és a
Nemzeti Első Osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
22/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az Újpest 1885 Futball Kft. (Budapest), mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok)
megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):




2. Sportszakmai kritérium
3. Infrastrukturális kritérium
4. Személyügyi kritérium

23/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Andráshidai Lakóterületi SC (Zalaegerszeg), mint
licenckérelmező Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen
határozat azon kritérium(ok) megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):



4. Személyügyi kritérium
5. Pénzügyi kritérium

24/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Balmazújváros Sport Kft. (Balmazújváros), mint
licenckérelmező Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok)
megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):


5. Pénzügyi kritérium
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25/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága BKV 2013 Futball Kft. (Budapest), mint licenckérelmező
Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és a Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra
MEGADJA
26/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága BSC 1924 Futball Kft. (Budaörs), mint licenckérelmező
Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és a Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra
MEGADJA
27/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Cevasport Kft. (Cegléd), mint licenckérelmező Nemzeti
Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való
megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok) megjelölését tartalmazza, amely(ek) a
hiánypótlásban érintett(ek):





1. Jogi kritérium
3. Infrastrukturális kritérium
4. Személyügyi kritérium
5. Pénzügyi kritérium

28/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága F.C. Ajka Kft (Ajka), mint licenckérelmező Nemzeti Másod
Osztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és az NB II
licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
29/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága FC Csákvár Kft (Csákvár), mint licenckérelmező Nemzeti
Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és
az NB II licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
30/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága GOLD-SPORT Kft. (Kozármisleny), mint licenckérelmező
Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és az NB II licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
31/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága KBSC FC Kft. (Kazincbarcika), mint licenckérelmező
Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a licenckérelmezőt az
alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező
kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok) megjelölését
tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):






1. Jogi kritérium
2. Sportszakmai Kritérium
3. Infrastrukturális kritérium
4. Személyügyi kritérium
5. Pénzügyi kritérium

32/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Putnok FC Kft. (Putnok), mint licenckérelmező Nemzeti
Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való
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megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok) megjelölését tartalmazza, amely(ek) a
hiánypótlásban érintett(ek):




3. Infrastrukturális kritérium
4. Személyügyi kritérium
5. Pénzügyi kritérium

33/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Soproni Vasutas Kft. (Sopron), mint licenckérelmező
Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és az NB II licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
34/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Soroksár Sport Club Kft. (Soroksár), mint licenckérelmező
Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és az NB II licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
35/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Szeged 2011 Kft. (Szeged), mint licenckérelmező Nemzeti
Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való
megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok) megjelölését tartalmazza, amely(ek) a
hiánypótlásban érintett(ek):



4. Személyügyi kritérium
5. Pénzügyi kritérium

36/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Szolnoki MÁV FC Kft. (Szolnok), mint licenckérelmező
Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a licenckérelmezőt az
alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező
kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok) megjelölését
tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):


1. Jogi kritérium

37/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága SZTK Futball Kft. (Szigetszentmiklós), mint licenckérelmező
Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és az NB II licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA
38/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Tatabánya Futball Club Kft. (Tatabánya), mint
licenckérelmező Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban
előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok)
megjelölését tartalmazza, amely(ek) a hiánypótlásban érintett(ek):



1. Jogi kritérium
5. Pénzügyi kritérium

39/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Újbuda Kft. (Budapest), mint licenckérelmező Nemzeti
Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való
megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok) megjelölését tartalmazza, amely(ek) a
hiánypótlásban érintett(ek):


1. Jogi kritérium
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4. Személyügyi kritérium
5. Pénzügyi kritérium

40/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Várda Labdarúgó Kft. (Kisvárda), mint licenckérelmező
Nemzeti Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét
elfogadja, és az NB II licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA.
41/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Vasas Futball Kft. (Budapest), mint licenckérelmező Nemzeti
Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmező licenckérelmét elfogadja, és
az NB II licenckérelmezőnek a 2014/2015-es bajnoki évadra MEGADJA.
42/2014. (04.29.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága ZTE FC Zrt. (Zalaegerszeg), mint licenckérelmező Nemzeti
Másod Osztályú (NB II) licenckérelmét a Bizottság megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett hiánypótlásra szólítja fel a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való
megfelelés igazolására. Jelen határozat azon kritérium(ok) megjelölését tartalmazza, amely(ek) a
hiánypótlásban érintett(ek):


5. Pénzügyi kritérium

Budapest, 2014. május 07.

Dr. Vági Márton sk.
főtitkár

20

