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Versenybizottsági határozatok
NBI-034/2018. (04.18.) számú határozat
A 2017-2018. bajnoki évre a Várady Béla Sportközpont (3630 Putnok, Puskás Ferenc út 6. ) center
pályájának II. osztályú pályahitelesítést adott.
NBI-035/2018. (04.18.) számú határozat
Engedélyezi, hogy a KBSC FC Kft. a 2017-2018. évi Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokságban 2018. április 18-a után megrendezésre kerülő hazai bajnoki
mérkőzéseinek nevezési lapon bejelentett helyszínét módosítsa. A mérkőzések új helyszíne:
Várady Béla Sportközpont
( 3630 Putnok, Puskás Ferenc út 6. )
NBI-036/2018. (04.18.) számú határozat
A 2018. április 29-én ( vasárnap ) 17.00 órára kisorsolt Várda Labdarúgó Kft. – Nyíregyháza
Spartacus FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. április 29. ( vasárnap ) 15.00 óra
F-069/2017-2018 (04.23.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018. április 21-re kiírt Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE – Covritas Kft. Fiú
Futsal I. osztály U18 bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48.§ (1)
pontja alapján megállapította a Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a
vétlen sportszervezet (Covritas Kft.) javára igazolja.
F-070/2017-2018 (05.02.) számú határozat
A Versenybizottság a 2018. április 28-ra kiírt Cső-Montage BFK – Újpesti Futsal Club Fiú Futsal I.
osztály U18 bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48.§ (1) b) pontja
alapján megállapította az Újpesti Futsal Club sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet
(Cső-Montage BFK) javára igazolja, valamint az Újpesti Futsal Club sportszervezetet,
szerepeltetésre kötelezett fiú U18-as futsal csapata első ki nem állása miatt írásbeli
megrovásban részesíti.
NBIII-041/2017-2018 (04.19.) számú határozat
A 2018. április 22-én (vasárnap) 16.30 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. – Csepel FC Sportszolgáltató
Kft. 2017-18. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport
bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. április 22. (vasárnap) 14:00
NBIII-042/2017-2018 (04.20.) számú határozat
A 2017-18. bajnoki évre vonatkozóan a következő center pályát az alábbi osztályba sorolta be és a
megadott határidőig adott részére pályahitelesítést:
Pálya megnevezése
DVTK Edzőközpont I. füves pálya

Pálya címe
3533 Miskolc, Andrássy út 61.

Hitelesítés osztálya

Hitelesség
érvényessé
ge

III. osztály

2018.06.30.

NBIII-043/2017-2018 (04.23.) számú határozat
2018. április 04-én (vasárnap) 16.00 órakor lejátszott Fehérvár FC Kft. – Veszprémi Labdarúgó és
Sportszervező Kft. 2017-18. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati
csoport bajnoki mérkőzésen Prágai Juraj (reg. kód: 33268482) a Veszprémi Labdarúgó és
Sportszervező Kft. labdarúgója jogosulatlanul szerepelt.
A Versenybiztos a versenyben megszerzett pontjaival megegyező számú három (3) büntetőpontot és
további egy (1) büntetőpontot von le a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft. csapatától a 201718. évi összeredményéből.
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NBIII-044/2017-2018 (05.02.) számú határozat
A 2018. május 12-én (szombat) 17.00 órára kisorsolt Vecsési FC – Gold-Sport Szolgáltató Kft. 201718. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés
kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. május 11. (péntek) 17:00
NBIII-045/2017-2018 (04.26.) számú határozat
Az Andráshida SC sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú Amatőr
Licencet megadta.
NBIII-046/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Balassagyarmati Városi Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló
NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-047/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Balatonfüredi Futball Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-048/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Balatonlellei Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-049/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-050/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Bicskei Torna Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-051/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A BKV 2013 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki
évre szóló NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-052/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Bonyhád Völgység Labdarúgó Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB
III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-053/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Bódva-Völgyi Tömegsport Egyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB
III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-054/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Cigándi Futball Club Kft. sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-055/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Csepel Fc Sportszolgáltató Kft. sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-056/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Csongrádi-Tiszapart Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB
III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-057/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Csornai Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.

4

NBIII-058/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Dabas-Gyón Futball Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-059/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-060/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Dunaföldvári Football Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-061/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Dunaharaszti Munkás Testedző Kör sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB
III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-062/2017-2018 (04.26.) számú határozat
Az Eger Labdarúgó Sport Kft. sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-063/2017-2018 (04.26.) számú határozat
Az Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló
NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-064/2017-2018 (04.26.) számú határozat
Az Érdi Városi Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-065/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Felsőtárkány Sc Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-066/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Football Club Dabas Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB
III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-067/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Football Club Tiszaújváros sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-068/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Futball Club Hatvan sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-069/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Füzesgyarmati Sport Klub sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-070/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Gárdonyi Városi Sportclub sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-071/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Gold-Sport Szolgáltató Kft sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-072/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Gyöngyösi Atlétikai Klub sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
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NBIII-073/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Hajdúböszörményi Torna Egylet sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-074/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Hévíz Sportkör sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú Amatőr
Licencet megadta.
NBIII-075/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Hódmezővásárhelyi Futball Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-076/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A III. Kerületi Torna És Vívó Egylet sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-077/2017-2018 (04.26.) számú határozat
Az Iváncsa Községi Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-078/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Jászberényi Futball Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-079/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Kecskeméti Labdarúgó Club Szolgáltató KFT. sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre
szóló NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-080/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Komárom Városi Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-081/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Majosi Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-082/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Maroshegy Egészségéért Egyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB
III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-083/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Méhkeréki Sport Egyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-084/2017-2018 (04.26.) számú határozat
Az M-Foci KFT sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú Amatőr
Licencet megadta.
NBIII-085/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Mór Városi Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-086/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Mórahalmi Városi Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-087/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Nagyatádi Futball Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
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NBIII-088/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre
szóló NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-089/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Nyírbátori Football Club Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló
NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-090/2017-2018 (04.26.) számú határozat
Az Ózdi Football Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-091/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Pápai Perutz Sport Kft sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-092/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Petőfi Sportkör Lipót sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-093/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Pécsváradi Spartacus Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló
NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-094/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Pénzügyőr Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-095/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Putnok Futball Club Sportszolgáltató KFT. sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre
szóló NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-096/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Rákosmente Futball Club Kft. sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-097/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A REAC Sport Szolgáltató Kft. sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-098/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Sajóbábonyi Vegyész Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB
III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-099/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Sárvár Futball Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-100/2017-2018 (04.26.) számú határozat
Az SBTC Sport Kft sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú Amatőr
Licencet megadta.
NBIII-101/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Sényő -Carnifex Futball Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-102/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Szabadkikötő Sport Kft. sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
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NBIII-103/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Szajol Községi Labdarúgó Klub sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-104/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre
szóló NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-105/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Szentlőrinci Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-106/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A SZEOL SC Kft. sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú Amatőr
Licencet megadta.
NBIII-107/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Taksony Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-108/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Tállya Községi Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-109/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Tiszafüredi Városi Sportegyesület sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III
osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-110/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Tolna Városi FC És Szabadidős Társaság sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre
szóló NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-111/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Vecsési Futball Club sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre szóló NB III osztályú
Amatőr Licencet megadta.
NBIII-112/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A Veszprémi Labdarúgó És Sportszervező KFT. sportszervezete részére a 2018 – 2019. bajnoki évre
szóló NB III osztályú Amatőr Licencet megadta.
NBIII-113/2017-2018 (05.04.) számú határozat
A 2018. május 20-án (vasárnap) 17.30 órára kisorsolt Puskás FC Kft. – Pápai Perutz Sport Kft. 201718. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. május 20. (vasárnap) 11:00
NBIII-114/2017-2018 (05.04.) számú határozat
A 2018. május 19-én (szombat) 17.00 órára kisorsolt Tállya KSE – Jászberényi FC 2017-18. évi NB
III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. május 18. (péntek) 17:00
N-111/2017-2018 (04.16.) számú határozat
A Sport Club Sopron a 2017-2018. évi Női NBII osztályú labdarúgó bajnokság Nyugati csoportjában a
2018. április 14-re kisorsolt Magyar Labdarúgó Egylet SE – Sport Club Sopron bajnoki mérkőzést a
Sport Club Sopron létszámhiányosan játszotta le, ezért a csapatot írásbeli megrovásban részesíti
N-112/2017-2018 (04.17.) számú határozat
A Békéscsabai Előre 1912 Sport Egyesület a 2017-2018. évi Leány U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában a 2018. április 7-re kisorsolt Mátészalkai MTK – Békéscsabai
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Előre 1912 Sport Egyesület bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Békéscsabai Előre 1912
Sport Egyesület versenyügyi felelősségét, ezért a csapatot írásbeli megrovásban részesíti, valamint a
mérkőzés 3 pontját 3 - 0 gólkülönbséggel a vétlen Mátészalkai MTK javára igazolja.
N-113/2017-2018 (04.23.) számú határozat
A Budafoki MTE Labdarúgó Kft. a 2017-2018. évi Leány U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság Közép csoportjában a 2018. április 21-re kisorsolt Magyar Labdarúgó Egylet Sport
Egyesület - Budafoki MTE Labdarúgó Kft. bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a Budafoki
MTE Labdarúgó Kft. versenyügyi felelősségét, a csapat évi összeredményéből 3 bűntető pont
levonását rendeli el, valamint a mérkőzés 3 pontját 3 - 0 gólkülönbséggel a vétlen Magyar Labdarúgó
Egylet Sport Egyesület csapat javára igazolja.
N-114/2017-2018 (04.26.) számú határozat
A BSC Futball Kft. a 2017-2018. évi Leány U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép
csoportjában a 2018. április 28-ra kisorsolt Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület – BSC Futball
Kft. bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja a BSC Futball Kft. versenyügyi felelősségét, ezért
a csapatot írásbeli megrovásban részesíti, valamint a mérkőzés 3 pontját 3 - 0 gólkülönbséggel a
vétlen Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület csapat javára igazolja.
N-115/2017-2018 (05.07.) számú határozat
A Dorogi Futball Club 2017-2018. évi U19 korosztályú Leány nagypályás bajnokság Közép
csoportjában a 2018. május 6-ra kisorsolt Dorogi Futball Club – Futball Club Hatvan mérkőzést
írásban lemondta. A Versenybizottság a bejelentést tudomásul vette, a 41.§ (2) a) pontja alapján a
sportszervezet versenyügyi felelősségét megállapította, a mérkőzés 3 pontját, 3-0 gólkülönbséggel a
vétlen csapat javára igazolja. Valamint a 41.§ (4) h) 1) pontja alapján a Dorogi Futball Club
sportszervezetet írásbeli megrovásban részesíti.
N-116/2017-2018 (05.07.) számú határozat
A Versenybizottság az ETO Futball & Futsal Kft. írásbeli kérelmére hozzájárul a 2017-2018. évi JetSOL Liga Női NBI bajnokság 20. fordulójában kiírt, 2018. május 13-ra kisorsolt ETO Futball & Futsal
Kft. – FTC Labdarúgó Zrt. bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés időpontja:
ETO Futball & Futsal Kft. – FTC Labdarúgó Zrt. 2018.05.10. 17.00 óra
N-117/2017-2018 (05.08.) számú határozat
Az Asterix Sport Club a 2017-2018. évi Leány U-16 korosztályú háromnegyed pályás labdarúgó
bajnokság Közép csoportjában a 2018.május 9-re kisorsolt Asterix Sport Club - Astra HFC Kft. bajnoki
mérkőzés elmaradásában megállapítja az Asterix Sport Club versenyügyi felelősségét, ezért a
csapatot ismételt írásbeli megrovásban részesíti, valamint a mérkőzés 3 pontját 3 - 0 gólkülönbséggel
a vétlen Astra HFC Kft. csapat javára igazolja.
K-019/2017-2018 (04.23.) számú határozat
A VB a 2018. április 14-re kisorsolt, de elmaradt SALGÓTARJÁNI BTC – SAJÓVÖLGYE FOCISULI
SE I. osztályú fiú serdülő U-13-as korosztályú nagypályás labdarúgó bajnoki mérkőzés
elmaradásában egyik csapat vonatkozásában sem állapított meg versenyügyi felelősséget.
A VB a mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2018. május 16. (szerda) 18:00

9

Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-111/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kulcsár Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-112/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018 . április 7. napján lejátszott FTC Labdarúgó Zrt. –
Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. NB l-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont FTC
Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés a)
és o) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-113/2017-18. (04.12.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 11. napján lejátszott Honvéd FC Kft. - Fehérvár FC Kft. NB I
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd FC Kft.
sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés a) és o) pontja szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) pontja és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint
pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 11. napján lejátszott Honvéd FC Kft. - Fehérvár FC Kft. NB I
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) FSZ 40. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 40. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint
pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-114/2017-18. (03.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Herczeg András sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB I férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-I-114-1/2017-18. (04.19.) számú határozat
Az FT a 2018. április 17. napján FEB-I-114/2017-18. ügyiratszám alatt hozott és kiadmányozott
határozatát saját hatáskörben eljárva az alábbiak szerint kijavítja:
-

A határozat bevezető részébe és a határozatba a határozat meghozatalának ideje „2018.
március 17.” megjelölés helyett „2018. április 17.” megjelölés kerül.
A határozat indokolás részébe a mérkőzés időpontjának „2018. március 14.” megjelölés
helyett „2018. április 14.” megjelölés kerül.

FEB-I-115/2017-18. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018 . április 14. napján lejátszott DVSC Futball Szervező Zrt. FTC Labdarúgó Zrt. NB l-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező
Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés a), e) és o)
pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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FEB-I-116/2017-18. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018 . április 14. napján lejátszott DVSC Futball Szervező Zrt. FTC Labdarúgó Zrt. NB l-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés f) és o) pontja
szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-117/2017-18. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 14. napján lejátszott Puskás FC Kft. – Honvéd FC Kft. NB Ies bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd FC Kft.
sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés o) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-118/2017-18. (04.19.) számú határozat
Az FT tárgyalás megtartása után a FEB-ID-14/2017-18. szám alatt Karan Dejan (azonosító száma:
573478) a Diósgyőr FC Kft. sportszervezet labdarúgója ellen elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 48. § (1) bekezdés d)1) pontja alapján - mivel a fegyelmi vétség elkövetése nem
állapítható meg
m e g s z ü n t e t i.
FEB-I-119/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Vági András labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 13. §–ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-120/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018 . április 21. napján lejátszott Honvéd FC Kft. – Újpest 1885
Futball Kft. NB l-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 1.200.000,- Ft, azaz Egymillió-kétszázezer
forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-120-1/2017-18. (05.08.) számú határozat
A FT tárgyalás megtartása után a 2018. április 24. napján meghozott FEB-I-120/2017-18. számú
határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
Az FT megállapítja, hogy a 2018 . április 21. napján lejátszott Honvéd FC Kft. – Újpest 1885
Futball Kft. NB l-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 1.200.000,- Ft, azaz Egymillió-kétszázezer
forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-121/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018 . április 21. napján lejátszott Honvéd FC Kft. – Újpest 1885
Futball Kft. NB l-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont
Újpest 1885 Futball Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés o) pontja és az
FSZ 40. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o), az FSZ 40. § (2) bekezdése a) és az FSZ 10. § (4)
bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt 500.000,- Ft, azaz
Ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-I-122/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018 . április 21. napján lejátszott Diósgyőr Futball Club Kft.
–
Puskás Futball Club Kft. NB l-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr Futball Club
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Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés o) pontja
szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 150.000,- Ft, Százötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-123/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Ádám Martin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-124/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 28. napján lejátszott FTC Labdarúgó Zrt. - Szombathelyi
Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen az
eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.
§ (3) bekezdés a), e) és o) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 250.000,- Ft, azaz Kétszázötvenezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 28. napján lejátszott FTC Labdarúgó Zrt. - Szombathelyi
Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen az
eljárás alá vont Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.
sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés o) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint
pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-125/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 28. napján lejátszott Paksi Futball Club Kft. – Fehérvár FC
Kft.
NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Fehérvár FC Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés o) pontja szerinti
fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz Százezer
forint
pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-126/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 28. napján lejátszott Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. –
Honvéd FC Kft.
NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd FC
Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés o) pontja szerinti
fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint
pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-II-81/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kulcsár Kornél labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-82/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Darabos Balázs sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 3 (három) soron következő NB II férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
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FEB-II-83/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Simon Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-84/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Deutsch Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-85/2017-18. (04.12.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lorentz Márton labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-86/2017-18. (04.12.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Fényes Szabolcs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-87/2017-18. (04.12.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Gyepes Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-88/2017-18. (04.12.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sitku Illés Zsolt labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-89/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Schőn László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-90/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Klausz László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-II-91/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lázár Patrik labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-92/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kenderes Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-93/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Devecseri Szilárd labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-94/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Czingráber Máté labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-95/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 22. napján lejátszott Gyirmót FC Kft. – Békéscsaba 1912
Előre Futball Zrt. NB II-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá Gyirmót FC Kft. sportszervezet
megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés a) pontjai szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-II-96/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bonivárt Erik labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-97/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Filkor Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-98/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Horgosi Donát labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-99/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Polényi Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-198/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Németh Zsolt
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-199/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontjai alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
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FEB-III-200/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Radványi Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-201/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bagó Patrik labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 17. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 17. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-202/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lippai Ákos labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában és az
FSZ 15. §-ában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a), az FSZ 15. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4)
bekezdés b) pontjai alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-202-1/2017-18. (04.17.) számú határozat
A FT tárgyalás megtartása után a 2018. április 10. napján tárgyalás megtartása nélkül meghozott
FEB-III-202/2017-18. számú határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
Az FT megállapítja, hogy Lippai Ákos labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában és az FSZ
15. §-ában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a), az FSZ 15. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4)
bekezdés b) pontjai alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-203/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Réti István sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (2) bekezdés b) pontjai alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 4 (négy) soron következő NB III férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-204/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Zoltán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-205/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Galambos Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-206/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 7. napján lejátszott Tállya Községi Sportegyesület – Football
Club Tiszaújváros NB III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Tállya Községi Sportegyesület
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés b) és e) pontja szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet 150.000,- Ft , azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-206-1/2017-18. (04.17.) számú határozat
A FT tárgyalás megtartása után a 2018. április 10. napján meghozott FEB-III-206/2017-18. számú
határozatát hatályában változatlanul fenntartja.
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Fentiek alapján az FT megállapítja, hogy a 2018. április 7. napján lejátszott Tállya Községi
Sportegyesület – Football Club Tiszaújváros NB III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Tállya
Községi Sportegyesület sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3)
bekezdés b) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-III-207/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Waltner Róbert sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontjai alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-208/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szegleti Gergely labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontjai alapján a
labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-III-209/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Simonfalvi Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontjai alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-210/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Erdei András labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-211/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Pintér Nikolasz labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-212/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy dr. Dobos Barnabás László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
22. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontjai alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-213/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tóth Imre labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót, mint visszaesőt
2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-214/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kalóz Ádám
labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-III-215/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Privigyei Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-216/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Orosz Máté labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-217/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Németh Béla labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-218/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Márton Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-219/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Hleba Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-220/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Nagy Richárd labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-221/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Pisont István sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontjai alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB III férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-III-222/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sólyom Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-222-1/2017-18. (05.03.) számú határozat
A FT tárgyalás megtartása után a 2018. április 24. napján meghozott FEB-III-222/2017-18. számú
határozatát megváltoztatja.
Az FT megállapítja, hogy Sólyom Csaba labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-III-223/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Bartyik Norbert László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-224/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 22. napján lejátszott Hódmezővásárhelyi FC - Pécsi Sport
Nonprofit Zrt.
NB III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Hódmezővásárhelyi FC
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés a), e) és o) pontja
szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet 150.000,- Ft , azaz
Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 22. napján lejátszott Hódmezővásárhelyi FC - Pécsi Sport
Nonprofit Zrt. NB III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés f) és o) pontja szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 600.000,- Ft , azaz Hatszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-III-225/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 21. napján lejátszott Csornai Sportegyesület - Veszprémi
Labdarúgó és Sportszervező Kft.
NB III-as bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Csornai
Sportegyesület sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. § (3) bekezdés a)
pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
FEB-III-226/2017-18. (04.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Toca Bogdan-Florin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót,
mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-III-227/2017-18. (04.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Urbán Sándor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (2)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-228/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Prágai Juraj labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-III-229/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Radványi Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-230/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Grúz Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 17. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért az FT az FSZ 17. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-231/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Herczeg László Tibor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-232/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Köles János labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-233/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Hanol Milán labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-234/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Berényi Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-235/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Molnár Sándor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-236/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 15. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 15. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-IV-25/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lipkovics Gréta labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-IV-26/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 26. napján lejátszott Diósgyőr Futball Club Kft. - FTC
Labdarúgó Zrt. női Magyar Kupa mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr Futball Club Kft.
sportszervezet megvalósította az FSZ 8. § (3) bekezdés o) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 150.000,- Ft, azaz Százötven
ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2018. április 26. napján lejátszott Diósgyőr Futball Club Kft. - FTC
Labdarúgó Zrt.
női Magyar Kupa mérkőzésen az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt.
sportszervezet megvalósította az FSZ 8. § (3) bekezdés
f) és o) pontja
szerinti fegyelmi
vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 9. § (3) bekezdés o) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
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FEB-V-186/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Baracsi Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-187/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Haffner György sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő férfi futsal NB II-es
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-188/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vörös Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-189/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szente Tamás Lajos labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-V-190/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Gaál Krisztián labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-191/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Vas Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-192/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Boromisza Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-193/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Namuquita Roland labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-194/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Moskovits Gábor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-V-195/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Appl Kristóf labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-196/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Lukács Levente labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 16. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-197/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Csernai Gábor László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-198/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Faragó Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót
1 (egy) soron következő
férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-199/2017-18. (04.26.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 17. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 17. § a) pontja alapján a labdarúgót
1 (egy) soron következő férfi felnőtt
futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-200/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FB megállapította, hogy Palakovics Laura labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FB az FSZ 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-201/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kanalas László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 11. § (2) bekezdés a) és az FSZ 10. § (4) bekezdés b) pontja alapján a
labdarúgót, mint visszesőt 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
FEB-V-202/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Gabura Gyula sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő férfi futsal NB II-es
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-VI-69/2017-18. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kinyik Ákos labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő
Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-VIII-121/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT a Puskás Futball Club Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-122/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT a Hódmezővásárhelyi FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-123/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT a Balassagyarmati Városi Sportegyesület sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend
5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-124/2017-18. (04.10.) számú határozat
Az FT az MTK Budapest Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-125/2017-18. (04.12.) számú határozat
Az FT a Fehérvár FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-126/2017-18. (04.12.) számú határozat
Az FT a Soproni Vasutas Futball Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-127/2017-18. (04.12.) számú határozat
Az FT a BSC 1924 Futball Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-128/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT a Kaposvári Labdarúgó Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-129/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT a Puskás Futball Club Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-130/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT az Érd Városi Sportegyesület sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
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FEB-VIII-131/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT a Mórahalom Városi Sportegyesület sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ)
9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5.
pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-132/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT a Hódmezővásárhelyi FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-133/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT a Diósgyőr Futball Club Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-134/2017-18. (04.12.) számú határozat
Az FT a Dorogi Futball Szolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§
(3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5.
pontjában foglaltak alapján
12.500,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-135/2017-18. (04.17.) számú határozat
Az FT a Fehérvár FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
42.000,- Ft, azaz Negyvenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-136/2017-18. (04.19.) számú határozat
Az FT a Hódmezővásárhelyi FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
14.000,- Ft, azaz Tizennégyezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-137/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT a SZEOL SC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
14.000,- Ft, azaz Tizennégyezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-138/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT az FC Dabas SE sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-139/2017-18. (04.24.) számú határozat
Az FT a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó
Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-140/2017-18. (04.26.) számú határozat
Az FT az FC Csákvár Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
12.500,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
23

FEB-VIII-141/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó
Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
14.000,- Ft, azaz Tizennégyezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-142/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT a Kaposvári Labdarúgó Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában
foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-143/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT az FC Ajka Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés q)
pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
FEB-VIII-144/2017-18. (05.03.) számú határozat
Az FT a Honvéd FC Kft.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9.§ (3) bekezdés
q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
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Elsőfokú Licencadó Bizottság határozatai

001/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Balmazújváros Sport Kft. (Balmazújváros), 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 2018/2019-es bajnoki évadra megadta.
002/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Debrecen Vasutas Sport Club Futballszervező 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 2018/2019-es bajnoki évadra megadta.
003/2018 (04.26.) 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 IFA
informatikai rendszerben került megjelölésre. Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
004/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Fehérvár FC 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 2018/2019es bajnoki évadra megadta.
005/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a FTC Labdarúgó 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 2018/2019es bajnoki évadra megadta.
006/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Honvéd Futball Club Kft. (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 2018/2019-es bajnoki évadra megadta.
007/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a MTK Budapest Labdarúgó 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 2018/2019-es bajnoki évadra megadta.
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008/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Paksi FC Kft. (Paks), 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 2018/2019-es bajnoki
évadra megadta.
009/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Puskás FC Kft. (Felcsút), 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 2018/2019es bajnoki évadra megadta.
010/2018 (04.26.) 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 IFA
informatikai rendszerben került megjelölésre. Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
011/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Újpest 1885 Futball Kft. (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 2018/2019-es bajnoki évadra megadta.
012/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Vasas Futball Club 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:
-

sportbeli kritériumok.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az MLSZ IFA
informatikai rendszerben került megjelölésre. Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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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013/2018 (04.26.) 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 2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
014/2018 (04.26.) 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 2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
015/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Mezőkövesd Zsóry Futball Club FC Kft. (Mezőkövesd),
mint licenckérelmező nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a Nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
016/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Nyíregyháza Spartacus Futball Club Kft. (Nyíregyháza),
mint licenckérelmező nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a Nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
017/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága az Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. (Kisvárda), 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 IFA
informatikai rendszerben került megjelölésre. Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
018/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a BFC Siófok Sportszolgáltató Kft. (Siófok), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
019/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a BSC 1924 Futball Kft. (Budaörs), mint licenckérelmező
nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
020/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Budafoki MTE Labdarúgó Kft. (Budapest), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
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021/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Cevasport Sportszolgáltató és Szervező Kft. (Cegléd),
mint licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
022/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Dorogi Futball Szolgáltató Kft. (Dorog), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
023/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a DPASE Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(Dunaújváros), 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;
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 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
024/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a ETO Futball és Futsal Kft. (Győr), 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;
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 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
025/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Kft.
(Budapest), mint licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a
licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es
bajnoki évadra megadja.
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026/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a FC Ajka Kft. (Ajka), mint licenckérelmező nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
027/2018 (04.26.) 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 2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
028/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Kaposvári Labdarúgó Kft. (Kaposvár), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
029/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Kazincbarcikai Sport Club FC Kft. (Kazincbarcika), 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 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
030/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Monori Sportegyesület (Monor), mint licenckérelmező
nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
031/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a MTE 1904 Kft. (Mosonmagyaróvár), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
032/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Pécs Sport Nonprofit Zrt. (Pécs), 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;
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 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
033/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Soproni Vasutas Futball 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:
-

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 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
034/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Soroksár Sport Club Kft. (Budapest), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
035/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó 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:
-

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 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
036/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Szolnoki MÁV Football Club Kft. (Szolnok), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
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037/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Tiszakécskei Labdarúgó Club Sportszervező és
Szoláltató Kft. (Tiszakécske), 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 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
038/2018 (04.26.) 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.

A kritériumon belül konkrétan pótolni/javítani szükséges dokumentum és/vagy adat az mlsz.info
informatikai rendszerben került megjelölésre. Hivatkozással a hatályos Klublicenc Szabályzat 11.
számú mellékletének (2) c, 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, azaz 2018 május 4-ig. A jelen határozatban nevesített,
illetve minden további hiánypótlási célú dokumentumot és információt a Klublicenc Adminisztráció
részére a 2018.04.26-tól 2018.05.04-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.
039/2018 (04.26.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Zalaegerszeg TE Football Club Zrt. (Zalaegerszeg), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
040/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Diósgyőr FC Kft. (Miskolc), 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 2018/2019es bajnoki évadra megadta.
041/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Szombathelyi Haladás Kft. (Szombathely), 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 2018/2019-es bajnoki évadra megadta.
042/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Vasas Futball Club Kft. (Budapest), mint
licenckérelmező Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a
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licenckérelmét elfogadja, és a Nemzetközi (UEFA) és
licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra megadta.

nemzeti

első

osztályú

(NB

I)

043/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. (Kisvárda), mint
licenckérelmező nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja,
és a Nemzeti első osztályú (NB I) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
044/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a DPASE Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(Dunaújváros), mint licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a
licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es
bajnoki évadra megadja.
045/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a ETO Futball és Futsal Kft. (Győr), mint licenckérelmező
nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
046/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Kazincbarcikai Sport Club FC Kft. (Kazincbarcika), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét
elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra
megadja.
047/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Pécs Sport Nonprofit Zrt. (Pécs), mint licenckérelmező
nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
048/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Soproni Vasutas Futball Kft. (Sopron), mint
licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét elutasítja.
049/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft.
(Szeged), mint licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a
licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es
bajnoki évadra megadja.
050/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Tiszakécskei Labdarúgó Club Sportszervező és
Szoláltató Kft. (Tiszakécske), mint licenckérelmező nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmét
megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a
2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
051/2018 (05.07.) számú határozat
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Vác Futball Club (Vác), mint licenckérelmező nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a licenckérelmét elfogadja, és a nemzeti
másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2018/2019-es bajnoki évadra megadja.
Budapest, 2018. május 10 .

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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