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Elnökségi határozatok
ELN-27/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége eddigi munkáját megköszönve és elismerve visszahívja az NB I-es Bizottság
tagságából George F. Hemingway urat.
ELN-28/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége 2015. április 15-i hatállyal kinevezte Herczeg Vince urat az NB I-es Bizottság
tagjává, ötéves időtartamra.
ELN-29/2015. (04.14) számú határozat
1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a 2015. május 20-án megrendezésre kerülő Férfi
Felnőtt
Nagypályás Magyar Kupa Döntő és Amatőr Kupa Döntő helyszínéül a Groupama Arénát jelöli ki.
2. Amennyiben a fenti 1. pont szerinti rendelkezéssel szemben valamelyik résztvevő sportszervezet
indokolt kifogással él, akkor a Döntő helyszíne a Puskás Ferenc Stadion.
ELN-30/2015. (04.14) számú határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyta az MLSZ 2015/2016-os sportfejlesztési
programját.
Az elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy:
- a részletes sportfejlesztési programot a jóváhagyó hatóság (Emberi Erőforrások
Minisztériuma) részére nyújtsa be,
- a jóváhagyás feltételeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hatósági eljárás
keretében elrendelt, illetve a programvégrehajtás során indokolt módon felmerülő esetleges
módosításokat a programon vezesse át,
- a sportfejlesztési program jóváhagyását követően gondoskodjon a programban foglaltak
megvalósításáról.
ELN-31/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a Reklám és Marketing kézikönyv tervezetet előzetesen jóváhagyta azzal, hogy
az NB I-es Bizottságnak véleményezésre megküldi. Felhatalmazza a Főtitkárt, hogy az esetleges
módosításokkal véglegesítse a Reklám és Marketing kézikönyvet.
ELN-32/2015. (04.14) számú határozat
1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége hozzájárul, hogy az MLSZ a Szerencsejáték Zrt-vel a
labdarúgáshoz fűződő sportfogadási jogok hasznosítása érdekében 2021. június 30-ig terjedő
határozott időre szerződést kössön és felhatalmazza az MLSZ Elnökét és Főtitkárát, hogy a
Szerencsejáték Zrt-vel a sportfogadási jogok hasznosítására vonatkozó szerződés részleteit
megtárgyalja és a szerződést az MLSZ képviseletében aláírja.
2. Az MLSZ Elnöksége a mai napon a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 37.§.-ának felhatalmazása
alapján az MLSZ által kiírt versenyrendszerekben résztvevő sportszervezeteknek az MLSZ által kiírt
versenyrendszerekben rendezett mérkőzéseihez fűződő sportfogadási jogait jelen határozat
meghozatalától 2021. június 30-ig terjedő időszakra magához vonja, és a felhasználóval az
értékesítésre irányuló szerződést az MLSZ köti meg.
Az MLSZ Elnöksége ezzel egyidejűleg elfogadta a sportszervezetek vagyoni jogai elvonásának 1.
számú mellékletének szabályzatát azzal, hogy az MLSZ Elnöksége a vagyoni értékű jogok
értékesítéséből befolyó bevétel felosztásáról, az egyes versenyprogramokra vonatkozóan külön
szabályzatban rendelkezik az érintett sportszervezetek véleményének és az elvont jogok piaci
értékesítési lehetőségeinek ismeretében.
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1. számú melléklet
A sportszervezetek vagyoni jogainak értékesítési szabályzata
Az MLSZ kötelezettsége a 2004. évi I. törvény 37.§.-a alapján, hogy amennyiben a sportszervezetek
vagyoni jogait értékesítésre elvonja, arról szabályzatot köteles elfogadni. Erre való tekintettel az MLSZ
Elnöksége az alábbi szabályzatot alkotja.
1.)
A 2004.évi I. törvény, vagyis a Sporttörvény 36.§.-a, annak (1), (2), (3), (4) bekezdése
megfogalmazza, hogy „A sporttevékenységgel összefüggő vagyoni értékű jogok- sportolót vagy a
versenyzővel fennálló tagsági, illetve szerződéses viszony alapján a sportszervezetet illetik meg.”
Az (5) bekezdésben szabályozott jogok a szakszövetséget, jelen esetben az MLSZ-t illetik.
2.)
A 37.§. (1) bekezdése feljogosítja a sportszövetséget (szakszövetséget), hogy szabályzatában
rendelkezhet úgy, hogy a törvény 36.§.-ának egyes vagyoni értékű jogait hasznosításra meghatározott
időre magához vonja.
3.)
A 2004.évi I. törvény rendelkezéseire tekintettel az MLSZ Elnöksége él ezzel a jogával és az
MLSZ által kiírt bajnokságokban szereplő sportszervezetek vagyoni értékű jogai közül központi
hasznosítás érdekében magához vonja az MLSZ által kiírt versenyrendszerekben résztvevő
sportszervezeteknek az MLSZ által kiírt versenyrendszerekben rendezett mérkőzéseihez fűződő
sportfogadási jogait jelen határozat meghozatalától 2021. június 30-ig terjedő időszakra és a
felhasználóval az értékesítésre irányuló szerződést az MLSZ köti meg.
4.)
Az MLSZ a 2004.évi I. törvény 37.§. (2) bekezdésére tekintettel az érték megállapítása és az
értékesítési szerződés megkötése előtt kikéri a sportszervezetek álláspontját.
5.)
Az MLSZ a fentiek szerinti vagyoni értékű jogok elvonásáért a 3. pont szerinti
sportszervezetek részére előre meghatározott és a közvetítési jog piaci értékével arányos ellenértéket
fizet.
6.)
Az ellenértéket a szabályzatban meghatározott módon úgy kell megállapítani, hogy a sportág
sajátosságainak megfelelően arányosan vegye figyelembe:
a) a közvetítések számát, továbbá nézettségét,
b) a sportszervezet által elért versenyeredményt,
c) a sportszövetség többi tagjával való együttműködés (szolidaritás) elvét, ideértve az amatőrök és az
utánpótlás-nevelés támogatását is,
d) a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójában foglaltakat.
7.)
Az MLSZ elnökségének választása szerint a sportszervezeteket illető vagyoni értékű jogok
hasznosításából származó ellenértékből csak az alábbiak szerinti egyik módszer alapján megállapított
összeget vonhatja el maga számára:
a) azt az összeget, amely a sportszövetségnek a közvetítésekkel kapcsolatos szervezési költségeit
fedezi vagy
b) a vagyoni értékű jogok hasznosításából származó ellenérték legfeljebb öt százalékáig terjedő
költségátalányt.
A 2011. évi CLXXV., vagyis az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvény 8. §.-ának (1),(2),(3) bekezdései szerint az évi rendes
közgyűlésen a közgyűlés felhatalmazása szükséges az egy évnél hosszabb időtartamú szerződés
megkötéséhez.
A szabályzat a korábbi szabályzat és szerződések időtartamának, lejártának napján lép hatályba.
Az Elnökség a jelen szabályzat szerint elvont vagyoni értékű jogok hasznosításából származó
bevételek felosztásáról külön szabályzatban rendelkezik az érintett sportszervezetek véleményének
és az elvont jogok piaci értékesítési lehetőségeinek ismeretében.
Ezt a szabályzatot a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége ELN-32/2015. (04.14) számú
határozatával elfogadta.
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ELN-33/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi férfi ifjúsági I. osztályú U19 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírását elfogadta.
ELN-34/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi férfi ifjúsági I. osztályú U17 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírását elfogadta.
ELN-35/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi férfi ifjúsági I. osztályú U16 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírását elfogadta.
ELN-36/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi férfi serdülő I. osztályú U15, U14 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírását elfogadta.
ELN-37/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi férfi ifjúsági II. osztályú U19 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírását elfogadta.
ELN-38/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi férfi ifjúsági II. osztályú U17 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírását elfogadta.
ELN-39/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi férfi serdülő II. osztályú U15, U14 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírását elfogadta.
ELN-40/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi NB I női felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta.
ELN-41/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi NB II női felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta.
ELN-42/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi női felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa versenykiírását
elfogadta.
ELN-43/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta.
ELN-44/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi leány U-15 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta.
ELN-45/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi leány U-15 korosztályú ½ pályás labdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta.
ELN-46/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015. évi férfi felnőtt futsal Szuper Kupa versenykiírását elfogadta.
ELN-47/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi NB I. férfi felnőtt futsal bajnokság versenykiírását és a férfi
felnőtt versenynaptárt elfogadta.
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ELN-48/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi NB II. férfi felnőtt futsal bajnokság versenykiírását elfogadta.
ELN-49/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi férfi felnőtt futsal Magyar Kupa versenykiírását elfogadta.
ELN-50/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi férfi felnőtt NB I futsal Liga Kupa versenykiírását elfogadta.
ELN-51/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi I.o. fiú U-17 versenykiírását elfogadta.

U-20 korosztályú futsal bajnokság

ELN-52/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi I.o. fiú U-15 korosztályú országos futsal bajnokság
versenykiírását elfogadta.
ELN-53/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi I.o. fiú U-13 korosztályú országos futsal bajnokság
versenykiírását elfogadta.
ELN-54/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi I.o. fiú U-11 korosztályú országos futsal bajnokság
versenykiírását elfogadta.
ELN-55/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi II.o. férfi U-20 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta.
ELN-56/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi II.o. fiú U-17 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta.
ELN-57/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi NB I. női felnőtt futsal bajnokság versenykiírását és
versenynaptár tervezetét elfogadta.
ELN-58/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi NB II. női felnőtt futsal bajnokság versenykiírását elfogadta.
ELN-59/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016.évi női felnőtt futsal Magyar Kupa versenykiírását elfogadta.
ELN-60/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi I.o. leány U-18 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta.
ELN-61/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi I.o. leány U-16 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta.
ELN-62/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015-2016. évi I.o. leány U-14 korosztályú futsal bajnokság versenykiírását
elfogadta.
ELN-63/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015. évi NB I férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság versenykiírását elfogadta
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ELN-64/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015. évi fiú U-19 korosztályú országos strandlabdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta.
ELN-65/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015. évi fiú U-17 korosztályú országos strandlabdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta.
ELN-66/2015. (04.14) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége a 2015. évi fiú U-15 korosztályú országos strandlabdarúgó bajnokság
versenykiírását elfogadta.
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Versenybizottsági határozatok
107/2015 (04.20.) számú határozat
A 2015. április 21-én ( kedd ) 17.00 órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. – PMFC-Sport Kft. Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési
időpontja:
Illovszky Rudolf Stadion
( 1139 Budapest, Fáy u. 58. )
2015. április 21. ( kedd ) 17.00 óra
Az MTK Budapest Zrt. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt
eljárási költségként 60.000,- Ft. + ÁFA-t befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
108/2015 (04.23.) számú határozat
Engedélyezi, hogy a Tatabánya FC Kft. 2014-2015. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság Nyugati csoport Tavaszi szezonjában 2015. április 23-a után megrendezésre
kerülő hazai bajnoki mérkőzéseinek nevezési lapon bejelentett helyszínét módosítsa. A mérkőzések új
helyszíne:
Vértesi Erőmű SE Sporttelep
( 2800 Tatabánya, Környei u. 33. )
109/2015 (04.23.) számú határozat
A 2015. május 9-én ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt SZEOL SC Kft. – Monori SE NB III. osztályú Férfi
Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját
módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. május 9. ( szombat ) 17.00 óra
110/2015 (04.23.) számú határozat
A 2015. május 23-án ( szombat ) 18.00 órára kisorsolt SZEOL SC Kft. – Orosháza FC FK Kft. NB III.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2015. május 23. ( szombat ) 17.00 óra
F-442/2014-2015. (04.17.) számú határozat
A 2014-2015. évi II. o. fiú futsal U17 „E” csoport 28-30. fordulóinak időpontjai a következőek:
Fiú futsal U17 II.o. `E` csoport
forduló

dátum

idő

nap

hazai

vendég

helyszín

ELTE SE

BEAC Spcs.

28

2015.05.03 vasárnap 09:00 KELEN SC

28

2015.05.03 vasárnap 09:50 LIMES SZABADIDŐS SE BME FUTSAL CLUB

29

2015.05.03 vasárnap 10:40 ELTE SE

LIMES SZABADIDŐS SE BEAC Spcs.

29

2015.05.03 vasárnap 11:30 BME FUTSAL CLUB

KELEN SC

BEAC Spcs.

30

2015.05.03 vasárnap 12:20 LIMES SZABADIDŐS SE KELEN SC

BEAC Spcs.

30

2015.05.03 vasárnap 13:10 BME FUTSAL CLUB

BEAC Spcs.

ELTE SE

BEAC Spcs.

F-443/2014-2015. (04.17.) számú határozat
A 2014-2015. évi női futsal NB I Felső-ág 8. fordulójának időpontjai a következők:
Női futsal NB I Felső-ág
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

9

2015.05.02 szombat 13:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE UNIVERZUM SPORT CLUB

9

2015.05.03 vasárnap 18:00 ASTRA HFC KFT.

MISKOLCI VÉNUSZ NFSE

9

2015.05.03 vasárnap 18:30 BME FUTSAL CLUB PRO

ETO FUTSAL KFT.
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F-444/2014-2015. (04.20.) számú határozat
A Versenybiztos a 2015. április 13-ra kiírt Göcsej SK – Asterix SC férfi futsal NB II Nyugati csoport
bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja az Asterix SC sportszervezet versenyügyi felelősségét,
ezért a mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Göcsej SK sportszervezet
csapatának javára igazolja.
F-445/2014-2015. (04.20.) számú határozat
A Versenybizottság a DEAC SNK Kft. és a Romhány SE férfi futsal NB II Keleti csoport írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2015. április 20-ra kiírt DEAC SNK Kft. – Romhány SE férfi futsal NB II Keleti
csoport bajnoki mérkőzés új helyszínen
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új helyszíne: Loki Utánpótlás Csarnok, 4030 Debrecen, Monostorpályi út 9.
F-446/2014-2015. (04.21.) számú határozat
A Versenybizottság elnöke által kijelölt Versenytanács a Labdakergető BKSE sportszervezet férfi
futsal NB II csapatát a versenyből kizárja. A kizárt csapat addig lejátszott eredményeit (pontok és
gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törli, és a kizárt csapatot a
bajnoki osztály utolsó helyére helyezi.
F-447/2014-2015. (04.21.) számú határozat
A Versenybiztos a 2015. április 18-ra kiírt Skorpió SE – Veresegyház VSK női futsal NB II bajnoki
mérkőzés elmaradásában megállapítja a Veresegyház VSK sportszervezet versenyügyi felelősségét,
ezért a mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Skorpió SE sportszervezet
csapatának javára igazolja.
F-448/2014-2015. (04.21.) számú határozat
A Versenybiztos a 2015. április 18-ra kiírt Nagycserkeszi SZSE – Bőcs KSC I. osztályú fiú futsal U15
Keleti régió bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Bőcs KSC sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Nagycserkeszi
SZSE sportszervezet csapatának javára igazolja.
F-449/2014-2015. (04.21.) számú határozat
Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottságának elnöke által kijelölt versenybiztos hivatalból járt
el és megállapította, hogy Halász Bence (266642) és Balázs Máté (299727) igazolásával a 2015.
április 19-én megrendezett Levegő-Energia FC – Szuperinfó Vác FSE 2-1, a Szuperinfó-Vác FSE –
REAC SISE 4-0 és a Szuperinfó-Vác FSE – Dunakeszi Kinizsi FK 3-1 fiú II. osztályú fiú futsal U20 „B”
csoport bajnoki mérkőzéseken mások, jogosulatlanul szerepeltek, ezért a Szuperinfó-Vác FSE II.
osztályú fiú futsal U20 korosztályú csapatától a mérkőzéseken megszerzett pontjaival megegyező
büntetőpontot (6) és mérkőzésenként további három (3) büntetőpontot levon. A Szuperinfó-Vác FSE
vezetőedzőjével, Fábián Gáborral szemben fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi.
F-450/2014-2015. (04.21.) számú határozat
A Versenybizottság az ETO Futsal Kft. és az MVFC Berettyóújfalu Egyesület I. osztályú fiú futsal U20
és U17 bajnokság Felső-ág sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. április 25-án 13:00
és 15:00 órára kiírt ETO Futsal Kft. – MVFC Berettyóújfalu Egyesület I. osztályú fiú futsal U20 és
U17 bajnokság Felső-ág bajnoki mérkőzések új időpontokban történő megrendezéséhez.
Az U17 korosztályú mérkőzés új időpontja:

2015. május 16. (szombat), 13:00 óra

Az U20 korosztályú mérkőzés új időpontja:

2015. május 16. (szombat), 15:00 óra

F-451/2014-2015. (04.22.) számú határozat
2014-2015. évi női felnőtt futsal NB II bajnokság alapszakaszának végeredménye
hely csapatnév

mérk. gy. d. v. lőtt gól – kapott gól gólkülönbség pont

1.

DEAC SPORT NK KFT.

18

13

3

2

102

–

41

61

42

2.

SZEKSZÁRDI UFC

18

11

1

6

88

–

60

28

34

3.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

18

10

4

4

97

–

58

39

34

9

4.

SKORPIÓ SE

18

10

3

5

63

–

44

19

33

5.

GÖCSEJ SPORT KLUB

18

8

4

6

66

–

60

6

28

6.

VERESEGYHÁZ VSK

18

8

3

7

81

–

56

25

27

7.

MVFC BERETTYÓÚJFALU

18

6

3

9

57

–

57

0

21

8.

ÚJBAROK SE

18

5

4

9

66

–

74

-8

19

9.

OBSITOS SE

18

5

3 10

73

–

65

8

18

10.

WANTED SZSE

18

0

0 18

23

–

201

-178

0

11.

FŐV. KÖZTERÜLETF. VSE

A Versenybizottság a 2014-2015. évi felnőtt női futsal NB II versenykiírásának 9. D) bekezdése és a
F-045/2014-2015.sz. versenybizottság határozat alapján a rájátszásban a következő csapatok
játszanak
a
Felső-,
Középső-,
ill.
Alsó-ágon:
Felső-ág
hely

csapatnév

mérk. gy. d. v. lőtt gól – kapott gól gólkülönbség

pont

1.

DEAC SPORT NK KFT.

18

13

3

2

102

–

41

61

42

2.

SZEKSZÁRDI UFC

18

11

1

6

88

–

60

28

34

3.

SKORPIÓ SE

18

10

3

5

63

–

44

19

33

4.

GÖCSEJ SPORT KLUB

18

8

4

6

66

–

60

6

28

Középső-ág
hely csapatnév

mérk. gy. d. v. lőtt gól – kapott gól gólkülönbség

pont

5.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

18

10

4

4

97

–

58

39

34

6.

VERESEGYHÁZ VSK

18

8

3

7

81

–

56

25

27

7.

MVFC BERETTYÓÚJFALU

18

6

3

9

57

–

57

0

21

8.

ÚJBAROK SE

18

5

4

9

66

–

74

-8

19

Alsó-ág
hely csapatnév

gólkülönbség

pont

9.

OBSITOS SE

mérk. gy. d. v. lőtt gól – kapott gól
18

5

3 10

73

–

65

8

18

10.

WANTED SZSE

18

0

0 18

23

–

201

-178

0

F-452/2014-2015. (04.22.) számú határozat
A női futsal NB I rájátszásában a Felső-ág, Középső-ág és Alsó-ág sorsolása a következő:
Női futsal NB II Felső-ág
forduló

2

dátum
nap
idő hazai
vendég
2015.04.25. v. 26 szombat v. vasárnap
GÖCSEJ SPORT KLUB SKORPIÓ SE
2015.04.25. v. 26 szombat v. vasárnap
DEAC SNK KFT.
SZEKSZÁRDI UFC
2015.05.02. v. 03 szombat v. vasárnap
SZEKSZÁRDI UFC
GÖCSEJ SPORT KLUB

2

2015.05.02. v. 03 szombat v. vasárnap

SKORPIÓ SE

DEAC SNK KFT.

3

2015.05.16. v. 17 szombat v. vasárnap

SKORPIÓ SE

SZEKSZÁRDI UFC

3

2015.05.16. v. 17 szombat v. vasárnap

GÖCSEJ SPORT KLUB DEAC SNK KFT.

4

2015.05.23. v. 24 szombat v. vasárnap

SKORPIÓ SE

1
1

10

GÖCSEJ SPORT KLUB

4

2015.05.23. v. 24 szombat v. vasárnap

SZEKSZÁRDI UFC

5

2015.05.30. v. 31 szombat v. vasárnap

GÖCSEJ SPORT KLUB SZEKSZÁRDI UFC

5

2015.05.30. v. 31 szombat v. vasárnap

DEAC SNK KFT.

SKORPIÓ SE

6

2015.06.06. v. 07 szombat v. vasárnap

SZEKSZÁRDI UFC

SKORPIÓ SE

6

2015.06.06. v. 07 szombat v. vasárnap

DEAC SNK KFT.

GÖCSEJ SPORT KLUB

DEAC SNK KFT.

Női futsal NB II Középső-ág
forduló

dátum
nap
2015.04.25. v. 26 szombat v. vasárnap

1

idő

hazai

vendég

ÚJBAROK SE

MVFC BERETTYÓÚJFALU

3

2015.04.25. v. 26 szombat v. vasárnap 16:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE VERESEGYHÁZ VSK
2015.05.02. v. 03 szombat v. vasárnap
VERESEGYHÁZ VSK
ÚJBAROK SE
2015.05.02. v. 03 szombat v. vasárnap
MVFC BERETTYÓÚJFALU HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE
2015.05.16. v. 17 szombat v. vasárnap
MVFC BERETTYÓÚJFALU VERESEGYHÁZ VSK

3

2015.05.16. v. 17 szombat v. vasárnap

ÚJBAROK SE

4

2015.05.23. v. 24 szombat v. vasárnap

MVFC BERETTYÓÚJFALU ÚJBAROK SE

4

2015.05.23. v. 24 szombat v. vasárnap

VERESEGYHÁZ VSK

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

5

2015.05.30. v. 31 szombat v. vasárnap

ÚJBAROK SE

VERESEGYHÁZ VSK

5

2015.05.30. v. 31 szombat v. vasárnap

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE MVFC BERETTYÓÚJFALU

6

2015.06.06. v. 07 szombat v. vasárnap

VERESEGYHÁZ VSK

6

2015.06.06. v. 07 szombat v. vasárnap

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE ÚJBAROK SE

1
2
2

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

MVFC BERETTYÓÚJFALU

Női futsal NB II Alsó-ág
forduló

dátum

idő

1

2015.05.02. v. 03

szombat v. vasárnap

OBSITOS SE

vendég
WANTED
SZSC

2

2015.05.16. v. 17

szombat v. vasárnap

WANTED SZSC

OBSITOS SE

nap

hazai

F-453/2014-2015. (04.22.) számú határozat
A Versenybizottság a Romhány SE és a XVII. Kerület RTK férfi futsal NB II Keleti csoport
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. április 24-én 21:00 órára kiírt Romhány SE –
XVII. Kerület RTK férfi futsal NB II Keleti csoport bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2015. április 23. (csütörtök) 20:30 óra
F-454/2014-2015. (04.23.) számú határozat
A 2014-2015. évi női futsal NB II Felső-ág és Középső-ág 1. fordulóinak időpontjai a következőek:
Női futsal NB II Felső-ág
forduló
1

dátum
2015.04.25.

nap
szombat

1

2015.04.25.

szombat

idő

hazai

vendég

20:00

GÖCSEJ SPORT KLUB

SKORPIÓ SE

14:00

DEAC SNK KFT.

SZEKSZÁRDI UFC

Női futsal NB II Középső-ág
forduló
1

dátum
2015.04.26

nap
vasárnap

idő

vendég

14:00 ÚJBAROK SE

MVFC BERETTYÓÚJFALU

1

2015.04.26

vasárnap

16:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

VERESEGYHÁZ VSK

hazai

11

F-455/2014-2015. (04.24.) számú határozat
A Versenybizottság a Szombathelyi Haladás VSE és az ETO Futsal Kft. férfi futsal NB I Felső-ág
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. április 27-re kiírt Szombathelyi Haladás VSE
– ETO Futsal Kft. férfi futsal NB I Felső-ág bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2015. április 28. (kedd) 18:15 óra
F-456/2014-2015. (04.24.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú fiú futsal U11 Középdöntők „A” és „B” csoportok mérkőzéseinek időpontjai
a következőek:
Fiú futsal I.o. U11 Középdöntő-A csoport
forduló

dátum

idő

nap

vendég

hazai

helyszín

1

2015.05.02 szombat 12:00 BALMAZÚJVÁROSI FC

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE Balmazújváros

1

2015.05.02 szombat 12:45 EGER PLUTÓ SE

Pogány-Szilády továbbjutója

Balmazújváros

2

2015.05.02 szombat 13:30 Pogány-Szilády továbbjutója

BALMAZÚJVÁROSI FC

Balmazújváros

2

2015.05.02 szombat 14:15 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE EGER PLUTÓ SE

Balmazújváros

3

2015.05.02 szombat 15:00 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE Pogány-Szilády továbbjutója

Balmazújváros

3

2015.05.02 szombat 15:45 BALMAZÚJVÁROSI FC

Balmazújváros

EGER PLUTÓ SE

Fiú futsal I.o. U11 Középdöntő-B csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

helyszín
Dombóvár

1

2015.05.03 vasárnap 11:00 DOMBÓVÁRI FE

POLICE - OLA LSK

1

2015.05.03 vasárnap 11:45 ETO FUTSAL KFT.

KISE-Nagykáta továbbjutója Dombóvár

2

2015.05.03 vasárnap 12:30 KISE-Nagykáta továbbjutója DOMBÓVÁRI FE

Dombóvár

2

2015.05.03 vasárnap 13:15 POLICE - OLA LSK

ETO FUTSAL KFT.

Dombóvár

3

2015.05.03 vasárnap 14:00 POLICE - OLA LSK

KISE-Nagykáta továbbjutója Dombóvár

3

2015.05.03 vasárnap 14:45 DOMBÓVÁRI FE

ETO FUTSAL KFT.

Dombóvár

F-457/2014-2015. (04.24.) számú határozat
A 2014-2015. évi I. osztályú fiú futsal U13 Középdöntők „A” és „B” csoportok mérkőzéseinek időpontjai
a következőek:
Fiú futsal I.o. U13 Középdöntő-A csoport
forduló

dátum

nap

idő

vendég

hazai

helyszín

1

2015.05.03 vasárnap 10:00 DEBRECENI SI

Cigánd-Gyulaháza továbbjutója Debrecen

1

2015.05.03 vasárnap 10:45 ENERGIA SC GYÖNGYÖS

JUNIOR SPORT KFT.

Debrecen

2

2015.05.03 vasárnap 11:30 JUNIOR SPORT KFT.

DEBRECENI SI

Debrecen

2

2015.05.03 vasárnap 12:15 Cigánd-Gyulaháza továbbjutója ENERGIA SC GYÖNGYÖS

Debrecen

3

2015.05.03 vasárnap 13:00 Cigánd-Gyulaháza továbbjutója JUNIOR SPORT KFT.

Debrecen

3

2015.05.03 vasárnap 13:45 DEBRECENI SI

Debrecen

ENERGIA SC GYÖNGYÖS

Fiú futsal I.o. U13 Középdöntő-B csoport
forduló

dátum

nap

idő

hazai

vendég

helyszín

1

2015.05.02

szombat

10:00

VÁCI FUTSAL SE

MUSTANG SE

Vác

1

2015.05.02

szombat

10:45

ETO FUTSAL KFT.

HALADÁS VSE

Vác

12

2

2015.05.02

szombat

11:30

HALADÁS VSE

VÁCI FUTSAL SE

Vác

2

2015.05.02

szombat

12:15

MUSTANG SE

ETO FUTSAL KFT.

Vác

3

2015.05.02

szombat

13:00

MUSTANG SE

HALADÁS VSE

Vác

3

2015.05.02

szombat

13:45

VÁCI FUTSAL SE

ETO FUTSAL KFT.

Vác

N-113/2014-15. (04.21.) számú határozat
A Versenybizottság a Nyírség NSC női NB II sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015.
május 03-ra kiírt Győri ETO FC Kft - Nyírség NSC és a 2015. május 24.-re kiírt női Nyírség NSC –
Győri ETO FC Kft. női NB II mérkőzések pályaválasztói jogának felcseréléséhez.
Nyírség NSC – Győri ETO FC Kft
A mérkőzés időpontja: 2015. május 02. (szombat), 13:00 óra, Nyíregyháza
N-114/2014-15. (04.21.) számú határozat
A Versenybizottság a Nyírség NSC sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a 2015. május 02.-án
10:00-ra kiírt leány U-15 félpálya Észak-keleti csoport 11. forduló mérkőzéseinek új időpontban
történő megrendezéséhez.
A torna új menetrendje:
11. 2015.05.03 vasárnap 10:00 NYÍRSÉG NSC
- VÁRDA SPORT EGYESÜLET
11. 2015.05.03 vasárnap 10:00 NYÍRSÉG NSC Sp.
- MISKOLCI VÉNUSZ NFSE
11. 2015.05.03 vasárnap 10:30 VÁRDA SPORT EGYESÜLET - NYÍRSÉG NSC Sp.
11. 2015.05.03 vasárnap 10:30 MEZŐKÖVESDI ZSÓRY SE - NYÍRSÉG NSC
11. 2015.05.03 vasárnap 11:00 MEZŐKÖVESDI ZSÓRY SE - VÁRDA SPORT EGYESÜLET
11. 2015.05.03 vasárnap 11:00 NYÍRSÉG NSC
- MISKOLCI VÉNUSZ NFSE
11. 2015.05.03 vasárnap 11:30 NYÍRSÉG NSC Sp.
- NYÍRSÉG NSC
11. 2015.05.03 vasárnap 11:30 MISKOLCI VÉNUSZ NFSE - MEZŐKÖVESDI ZSÓRY SE
11. 2015.05.03 vasárnap 12:00 MEZŐKÖVESDI ZSÓRY SE - NYÍRSÉG NSC Sp.
11. 2015.05.03 vasárnap 12:00 VÁRDA SPORT EGYESÜLET - MISKOLCI VÉNUSZ NFSE
N-115/2014-15. (04.27.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. április 25.-re kiírt, 1. FC Femina 93 SE – Gödöllői SK, 1. FC Femina 93
SE - MTK Hungária FC, Airnergy FC - 1. FC Femina 93 SE, és az 1. FC Femina 93 SE - Aszód FC
félpályás leány U-15 Budapest B csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja az 1. FC Femina
93 SE sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a mérkőzéseken megszerezhető 3 (három)
pontot 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Gödöllői SK, MTK Hungária FC,
Airnergy FC és az Aszód FC sportszervezetek javára igazolja és az 1. FC Femina 93 SE U-15
csapatának évi összeredményéből 3 pontot levon.
N-116/2014-15. (04.27.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. április 25.-re kiírt, Szegedi AK – Szeged 2011 Kft, Szegedi AK –
Ceglédi VSE, Gyula és Környéke Gyermek SC – Szegedi AK és a Szegedi AK – Békéscsabai
Előre 1912 SE félpályás leány U-15 Dél-keleti csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja a
Szegedi AK sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért írásbeli megrovásban részesíti. A
mérkőzéseken megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban
vétlen Szeged 2011 Kft, Ceglédi VSE Gyula és Környéke Gyermek SC és a Békéscsabai Előre
1912 SE sportszervezetek javára igazolja.
N-117/2014-15. (04.28.) számú határozat
A Versenybizottság a 2015. április 26.-ra kiírt Gyirmót SE – Csákvári TK, DAC Únió FC Kft –
Csákvári TK, Csákvári TK – SC Sopron és a Felcsút SE – Csákvári TK félpályás leány U-15
Észak-nyugati csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja a Csákvári TK sportszervezet
versenyügyi felelősségét és ezért írásbeli megrovásban részesíti. A mérkőzéseken megszerezhető 3
(három) pontot 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Gyirmót SE, DAC Únió
FC Kft, SC Sopron és a Felcsút SE sportszervezetek javára igazolja.
N-118/2014-15. (04.27.) számú határozat
13

A Versenytanács a 2015. április 25.-re kiírt Csepel FC SE – Paks ASE, Csepel FC SE - Monori SE,
Szigetszentmiklósi TK - Csepel FC SE és a Csepel FC SE – Jászberényi FC félpályás leány U-15
Közép csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja a Csepel FC SE sportszervezet versenyügyi
felelősségét és ezért a mérkőzéseken megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla)
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Paks ASE, Monori SE, Szigetszentmiklósi TK és a
Jászberényi FC sportszervezetek javára igazolja, továbbá a Csepel FC SE sportszervezet leány U15 csapatát a leány U-15 félpályás bajnokság Közép csoportjából kizárja. A kizárt csapat eddig
lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi
sportszervezetnél törli, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály utolsó helyére helyezi.

14

Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-168/2014-15. (04.28.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kesztyűs Barna 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 nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-169/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Bita László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3) bekezdés
a) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-I-170/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 19. napján lejátszott Diósgyőr - Fehérvár NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 86. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-I-171/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 18. napján lejátszott Haladás - FTC NB I-es bajnoki
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 és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt
150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-II-107/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Hock Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 83. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől (kispadtól) 3 (három) soron következő NB II férfi felnőtt nagypályás bajnoki
mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-108/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Polényi Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-109/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kiss László 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-110/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Szepessy Róbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 76. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-111/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pollák Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót
1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-III-271/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Dancsa 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.
FEB-III-272/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Dajka László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót
1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-273/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Horváth Szabolcs 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.
FEB-III-274/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ihrig-Farkas Sebestyén 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.
FEB-III-275/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 19. napján lejátszott Veresegyháza - Honvéd NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Veresegyháza VSK sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján a sportszervezet soron következő hazai
NB III-as bajnoki mérkőzésére 1 (egy) szövetségi ellenőr küldését rendeli el, a sportszervezet
költségére.
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 19. napján lejátszott Veresegyháza - Honvéd NB III-as
bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet megvalósította az FSZ 7. §
(4) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján a sportszervezet soron következő 2
(kettő) idegenbeli NB III-as bajnoki mérkőzésére 1 - 1 (egy-egy) szövetségi ellenőr küldését
rendeli el, a sportszervezet költségére.
FEB-III-276/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Gacsal 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-277/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Króner Péter sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 3
(három) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-278/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy István László 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 felnőtt
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-III-279/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Fenyvesi Olivér 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.
FEB-III-280/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Májer Gergő 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.
FEB-III-281/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Rigó Gábor 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.
FEB-III-282/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Albert Flórián sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjaiban 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 férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-283/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Hinics Róbert sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 2
(kettő) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-284/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Versitz András sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 2
(kettő) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-285/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pécseli Szilárd 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.
FEB-III-286/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Peinlich Richárd 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.
FEB-III-287/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2015. április 18. napján lejátszott Sárvár - Dorog NB III-as bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Sárvár FC sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) és o) pontjai alapján a sportszervezet soron következő
hazai NB III-as bajnoki mérkőzésére 1 (egy) szövetségi ellenőr küldését rendeli el, a
sportszervezet költségére. Továbbá a sportszervezetet 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint
pénzbüntetés megfizetésére is kötelezi.
FEB-IV-31/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tasnádi Rita labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-IV-32/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Grőszer József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB I női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-IV-33/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Csörghe Tamás
sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a sportszakembert a kispadtól és az öltözőtől 1
(egy) soron következő NB II női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-223/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az Asterix SC sportszervezet a 2014. április 17. napján lejátszott
Asterix – FTC Futsal Kft. férfi futsal NB II bajnoki mérkőzésen a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 86.
§ (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 86. § (1) bekezdés b) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a sportszervezetet,
mint visszaesőt 50.000,- Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-V-224/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Eke Máté László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-225/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kiss Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-226/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pankotai István labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-227/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szilágyi Sándor 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 II férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-228/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a REAC Sportiskola SE sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. §
(4) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés a) pontjai alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
Az FT megállapítja, hogy a Petőfi DSZ SE Csenger sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.
§ (4) bekezdés f) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján a sportszervezet soron következő 2
(kettő) idegenbeli férfi futsal NB II-es bajnoki mérkőzésén 1-1 (egy-egy) szövetségi ellenőr
fogadását és eljárási költségeiknek viselését rendeli el.
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FEB-V-229/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy az FCV Sportszervező Kft. sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7.
§ (4) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés d) pontja alapján a sportszervezet soron következő 2
(kettő) hazai férfi futsal NB I-es bajnoki mérkőzésén 1-1 (egy-egy) szövetségi ellenőr fogadását
és eljárási költségeik viselését rendeli el.
FEB-VI-110/2014-15. (04.23.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Balogh Tamás sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 83. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 83. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzésen történő
közreműködéstől (kispadtól) 2 (kettő) soron következő Liga Kupa mérkőzésre eltiltja.
FEB-VIII-155/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT a Dunaharaszti MTK 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-156/2014-15. (04.21.) 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,
FEB-VIII-157/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT a DTC Futball Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-158/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT a Tatabánya 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,
FEB-VIII-159/2014-15. (04.21.) számú határozat
Az FT a III. Ker. TVE 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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Elsőfokú Licencadó Bizottság határozatai
001/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Diósgyőr FC Kft. (Miskolc), mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 30.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
002/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a DVSC Futball ZRt. (Debrecen) mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2015/2016os bajnoki évadra
MEGADJA
003/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a „FEHÉRVÁR F. C.” Kft. (Székesfehérvár) mint
licenckérelmező Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I)
licenckérelmezőnek a 2015/2016-os bajnoki évadra
MEGADJA
004/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az FTC Zrt. (Budapest) mint licenckérelmező Nemzetközi
(UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2015/2016-os bajnoki
évadra
MEGADJA
005/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a GYŐRI ETO FC Kft. „cs.a.” (Győr) mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

infrastrukturális kritériumok;
személyügyi és adminisztratív kritériumok;
pénzügyi kritériumok.
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A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 90.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
006/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Honvéd FC Kft. (Budapest) mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

infrastrukturális kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
007/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az MTK Budapest Zrt. (Budapest) mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

infrastrukturális kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 30.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
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008/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a PMFC-Sport Kft. (Pécs) mint licenckérelmező Nemzetközi
(UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az
alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt alábbi kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

infrastrukturális kritériumok;
személyügyi és adminisztratív kritériumok;
jogi kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 120.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
009/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Puskás Futball Club Kft. (Felcsút) mint licenckérelmező
Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, és nemzeti első
osztályú (NB I) licenckérelmét elfogadja, és a Puskás Futball Club Kft.-nek, mint licenckérelmezőnek a
2015/2016-os bajnoki évadra
MEGADJA
010/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Szombathelyi Haladás Kft. (Szombathely), mint
licenckérelmező Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 30.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
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011/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az ÚJPEST 1885 Futball Kft. (Budapest) mint
licenckérelmező Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

infrastrukturális kritériumok;
jogi kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 60.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
012/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. (Békéscsaba), mint
licenckérelmező nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja,
és a nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2015/2016-os bajnoki évadra
MEGADJA
013/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a DPASE Kft. (Dunaújváros), mint licenckérelmező nemzeti
első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

sportbeli kritériumok;
személyügyi és adminisztratív kritériumok;
jogi kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 96.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
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014/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Gyirmót FC Kft. (Győr), mint licenckérelmező nemzeti első
osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti első osztályú
(NB I) licenckérelmezőnek a 2015/2016-os bajnoki évadra
MEGADJA
015/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a KTE Kft., mint licenckérelmező nemzeti első osztályú (NB
I) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 24.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
016/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a MEZŐKÖVESD ZSÓRY FUTBALL CLUB KFT.
(Mezőkövesd) mint licenckérelmező nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a
licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 24.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
017/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (Nyíregyháza)
mint licenckérelmező nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt
az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
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-

alapadatok;
személyügyi és adminisztratív kritériumok;
jogi kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 72.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
018/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a PAKSI FC KFT. (Paks), mint licenckérelmező nemzeti első
osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti első osztályú
(NB I) licenckérelmezőnek a 2015/2016-os bajnoki évadra
MEGADJA
019/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Szolnoki MÁV FC Kft. (Szolnok) mint licenckérelmező
nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

sportbeli kritériumok;
személyügyi és adminisztratív kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 72.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
020/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az „Új Lombard” Kft., mint licenckérelmező nemzeti első
osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.
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A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 24.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
021/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a VASAS Futball Kft. (Budapest), mint licenckérelmező
nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

infrastrukturális kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 24.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
022/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a ZTE FC ZRt. (Zalaegerszeg), mint licenckérelmező
nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
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023/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Balmazújváros Sport Kft. (Balmazújváros), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az
alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

sportbeli kritériumok;
infrastrukturális kritériumok;
személyügyi és adminisztratív kritériumok;
jogi kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 45.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
024/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a BFC Siófok Kft. (Siófok), mint licenckérelmező nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 9.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
025/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a BSC 1924 Kft (Budaörs), mint licenckérelmező nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
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Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 9.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
026/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a CEVASPORT Kft (Cegléd), mint licenckérelmező nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

infrastrukturális kritériumok;
személyügyi és adminisztratív kritériumok;
jogi kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 36.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
027/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a F.C. Ajka Kft. (Ajka) mint licenckérelmező nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2015/2016-os bajnoki évadra
MEGADJA
028/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a FC Csákvár Kft. (Csákvár), mint licenckérelmező nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2015/2016-os bajnoki évadra
MEGADJA
029/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a GOLD-SPORT Kft. (Kozármisleny), mint licenckérelmező
nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2015/2016-os bajnoki évadra
MEGADJA
030/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Kaposvári Rákóczi Labdarugó KFT (Kaposvár), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az
alábbiakban részletezett
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hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 9.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
031/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Putnok FC. Kft. (Putnok) mint licenckérelmező nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
- sportbeli kritériumok;
- infrastrukturális kritériumok;
- személyügyi és adminisztratív kritériumok;
- jogi kritériumok;
- pénzügyi kritériumok.
A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 45.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
032/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a SOPRONI VASUTAS Kft. (Sopron), mint licenckérelmező
nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

személyügyi és adminisztratív kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 9.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
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ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
033/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Soroksár Sport Club Kft. (Budapest), mint licenckérelmező
nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

személyügyi és adminisztratív kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 9.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
034/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a SZEGED 2011 Kft. (Szeged), mint licenckérelmező
nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

sportbeli kritériumok;
jogi kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 27.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
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035/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a SzTK Futball Kft. (Szigetszentmiklós), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az
alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

sportbeli kritériumok;
személyügyi és adminisztratív kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 18.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
036/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az Újbuda Labdarúgó Kft. (Budapest), mint licenckérelmező
nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

alapadatok;
személyügyi és adminisztratív kritériumok;
pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az
mlsz.info informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 18.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
037/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Vác Futball Club Kft. (Vác), mint licenckérelmező nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.
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A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 9.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.
038/2015 (04.27.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a VÁRDA Labdarúgó Kft. (Kisvárda), mint licenckérelmező
nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta és a licenckérelmezőt az alábbiakban
részletezett
hiánypótlásra szólítja fel
a Klublicenc Szabályzatban előírt kötelező kritériumoknak való megfelelés igazolására:
-

pénzügyi kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre.
Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 12. számú mellékletének (2) pontjára, a
Licenckérelmező 9.000 Ft + áfa hiánypótlási díjat köteles megfizetni, az MLSZ által kiállított számla
ellenében, az abban foglalt fizetési határidő szerint, de legkésőbb a 3. hiánypótlási határidő végéig,
2015 május 8-ig.
A jelen határozatban nevesített, illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt
a Klublicenc Adminisztráció részére a 2015.04.28-tól 2015.05.08-ig tartó hiánypótlási időszakban kell
eljuttatni. A hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásának a felülete az mlsz.info
webcímen elérhető informatikai rendszer, kivétel azon dokumentumok esetében, amelyeket eredeti
példányban kell eljuttatni a Klublicenc Adminisztráció részére.

Budapest, 2015. április 30.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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