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Elnökségi határozat

99/2012 (05.10) számú határozat
1) A Biztonsági Szabályzat 3.3.1.1. pontja első mondatából törlésre kerül az „országos
hálózatban” szövegrész, ezáltal a szöveg az alábbiak szerint módosul:
3.3.1.1 A jegyértékesítési rend meghatározása
Amennyiben nemzetközi- és az NB I-es mérkőzésekre kerülnek a jegyek
értékesítésre, az alábbi külön szabályozást kell betartani.
- · Nemzetközi mérkőzések esetében a mérkőzés napján…
2) A Biztonsági Szabályzat 3.3.1.2. pontja első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
3.3.1.2 A média és a médiával kapcsolatos feladatok
A sajtó munkatársai a labdarúgó mérkőzésre akkreditációval (képviseleti joggal)
rendelkezik, a média részére kijelölt helyen (szektorban, TV közvetítésre kijelölt
helyiségben, állásokban) jogosult feladatát végezni.
A sajtó részére kijelölt szektorba a rendezők csak akkreditációval rendelkező
személyeket engedhetik be.
Az NB I-es mérkőzésekre történő akkreditáció vonatkozásában az alábbi külön
szabályozást kell betartani:
 Minden NBI-es sportszervezet akkreditálhat egy média feladatot ellátó
személyt (sajtós vagy fotós) a mérkőzésre.
 Amennyiben a szurkolói közösségnek saját önálló oldala(i) van(nak), a
szurkolói közösség is kérheti 1 személy akkreditációját.
 Az akkreditált személy megjelölését a sportszervezet, valamint a Szurkolói
Iroda köteles eljuttatni az MLSZ-hez.
 A kijelölés határozatlan idejű, de bajnokság közben is módosítható, az MLSZhez történő bejelentési kötelezettséggel.
 A sportesemények látogatásától eltiltott személy nem akkreditálható.
 A fenti akkreditáltakra is érvényesek az MLSZ vonatkozó szabályzataiban
foglalt előírások, különös tekintettel a 6/2012 (02.28.) számú főtitkári
utasításban foglaltak. Amennyiben azokat valaki megszegi, akkor a
sportszervezet, illetve a szurkolói csoport honlapja elveszíti az akkreditálási
lehetőségét az adott bajnoki évre, de legalább 10 mérkőzésre, amely
átnyúlhat a következő idényre is.
A 3.3.1.2. pontnak a sajtó helyére és a vegyes zónára vonatkozó előírásai változatlanok.
3) A fenti módosítások 2012. május 10-én lépnek hatályba.
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Versenybizottsági határozatok

87/2012 (04.27.) számú határozat
A 2012. május 5-én ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Honvéd FC Kft. Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2012. május 4.
( péntek ) 15.00 óra
88/2012 (05.04.) számú határozat
A 2012. május 4-én ( péntek ) 15.00 órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. – Honvéd FC Kft. Ness
Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzés helyszínét és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési
időpontja: DVSC Stadion ( 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. ) 2012. május 4. ( péntek )
17.30 óra
A DVSC FSZ Zrt. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés kezdési időpontjának
megváltoztatása miatt eljárási költségként 60.000,- Ft. + ÁFA-t befizetnie az MLSZ
egyszámlájára.
89/2012 (05.04.) számú határozat
A 2012. március 17-én elmaradt Debreceni Sportcentrum KHN Kft. – Hajdúböszörményi TE
II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak- Keleti
csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2012.
május 30. ( szerda ) 17.00 óra
90/2012 (05.04.) számú határozat
Az MLSZ Versenybizottság megállapította, hogy a 2012. március 31-én lejátszott Gold-Sport
Kft. – Dombóvár FC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzésen Mester Gellért ( az. sz.: 246742 ) a Gold
Sport Kft. labdarúgója jogosulatlanul szerepelt.
91/2012 (05.04.) számú határozat
A 2012. április 7-én elmaradt Kótaj SE – Nagyecsed RSE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért
a Nagyecsed RSE sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2)
bekezdése alapján az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
92/2012 (05.04.) számú határozat
A 2012. április 8-án elmaradt Móri SE – Bicskei TC II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Bicskei TC sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ Versenyszabályzat 57.§ (2)
bekezdése alapján az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának.
93/2012 (05.04.) számú határozat
A 2012. április 22-én elmaradt Bajai Labdarúgó SE – Balatonlelle SE II. osztályú Férfi Ifjúsági
U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért a Balatonlelle SE sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ
Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése alapján az ügyet illetékességből átadja az MLSZ
Fegyelmi Bizottságának.
94/2012 (05.04.) számú határozat
A 2012. április 27-én félbeszakadt Létavértes SC ’97 – Kótaj SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzést a pályán
elért eredménnyel (5:1) Létavértes SC ’97 javára igazolja.
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95/2012 (05.04.) számú határozat
A 2012. április 28-án félbeszakadt Debreceni EAC – Sportegyesület Kemecse II. osztályú
Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki
mérkőzést a pályán elért eredménnyel (11:0) Debreceni EAC javára igazolja.
96/2012 (05.04.) számú határozat
A Balatonfüredi FC sportszervezete által benyújtott óvást elutasítja. Az óvási díjat
visszatartja.
97/2012 (05.04.) számú határozat
A Balatonfüredi FC sportszervezete által benyújtott óvást elutasítja. Az óvási díjat
visszatartja.
98/2012 (05.07.) számú határozat
A 2012. június 2-án ( szombat ) 10.00 órára kisorolt FTC Labdarúgó Zrt. – Honvéd Kft. I.
osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
helyszínét és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Albert Flórián Stadion Center pálya ( 1091 Budapest, Üllői út 129. )
2012. június 2. ( szombat ) 17.30 óra
99/2012 (05.07.) számú határozat
A 2012. június 2-án ( szombat ) 12.00 órára kisorolt FTC Labdarúgó Zrt. – Honvéd Kft. I.
osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
helyszínét és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Albert Flórián Stadion Center pálya ( 1091 Budapest, Üllői út 129. )
2012. június 2. ( szombat ) 15.00 óra
100/2012 (05.07.) számú határozat
A 2012-2013. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokságba való feljutás rájátszás párosításait, illetve a rájátszás fordulóit a
Versenybizottság kitűzte.
101/2012 (05.08.) számú határozat
A 2012. szeptember 3-án lejátszott Dunaharaszti MTK – Dunakeszi Vasutas SE, a 2012.
szeptember 11-én lejátszott Jánoshidai SE – Dunaharaszti MTK, a 2012. szeptember 17-én
lejátszott Dunaharaszti MTK – Gyöngyös AK, a 2012. szeptember 24-én lejátszott
Gyöngyöshalász SE – Dunaharaszti MTK, a 2012. október 1-én lejátszott Dunaharaszti MTK
– Tura VSK, a 2012. október 16-án lejátszott Rákosmenti KSK – Dunaharaszti MTK, a 2012.
október 22-én lejátszott Dunaharaszti MTK – FC Hatvan, a 2012. október 29-én lejátszott
Üllő SE – Dunaharaszti MTK, a 2012. november 5-én lejátszott Dunaharaszti MTK – FC
Dabas SE, a 2012. november 19-én lejátszott Dunaharaszti MTK – Szigetszentmiklósi TK és
a 2012. november 26-án lejátszott Diósdi TC – Dunaharaszti MTK II. osztályú Férfi Ifjúsági
U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki
mérkőzéseken Vlasits Bence ( az. sz.: 224832 ) a Dunaharaszti MTK labdarúgója
jogosulatlanul szerepelt. Egyben az ügyet illetékességből átadja az MLSZ Fegyelmi
Bizottságának.
102/2012 (05.08.) számú határozat
A 2012. május 12-én ( szombat ) 17.30 órára kisorsolt Ceglédi Vasutas SE – DVSC FSZ Zrt.
Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport
bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2012.
május 12. ( szombat ) 16.00 óra
A Ceglédi Vasutas SE sportszervezete köteles a fenti mérkőzés kezdési időpontjának
megváltoztatása miatt eljárási költségként 60.000,- Ft. + ÁFA-t befizetnie az MLSZ
egyszámlájára.
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103/2012 (05.08.) számú határozat
A 2012. május 19-én ( szombat ) 16.30 órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. – DVSC FSZ Zrt.
Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport
bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: 2012.
május 19. ( szombat ) 15.00 óra.
104/2012 (05.08.) számú határozat
A 2012. június 9-én ( szombat ) 11.00 órára kisorolt Honvéd Kft. – Békéscsaba UFC I.
osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
helyszínét és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Bozsik József Stadion Center pálya ( 1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3. ) 2012. június 6.
( szerda ) 17.00 óra
105/2012 (05.08.) számú határozat
A 2012. június 9-én ( szombat ) 11.30 órára kisorolt Fehérvár FC Kft. – FTC Labdarúgó Zrt. I.
osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés
helyszínét és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Puskás pálya ( 8086 Felcsút, Kánya út 3. ) 2012. június
9. ( szombat ) 15.00 óra
106/2012 (05.08.) számú határozat
A 2012. május 5-én elmaradt Gyöngyöshalász SE – Üllő SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért a Gyöngyöshalász SE sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ
Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése alapján az ügyet illetékességből átadja az MLSZ
Fegyelmi Bizottságának.
107/2012 (05.08.) számú határozat
A 2012. május 5-én elmaradt Gyöngyös AK – FC Dabas SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért az FC Dabas SE sportszervezete a felelős. Egyben az MLSZ
Versenyszabályzat 57.§ (2) bekezdése alapján az ügyet illetékességből átadja az MLSZ
Fegyelmi Bizottságának.
108/2012 (05.08.) számú határozat
A 2012. április 14-én elmaradt Újpesti TE – Újbuda Kft. II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”A” csoport bajnoki mérkőzés
újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2012. május 16. ( szerda ) 18.00 óra
F-191/2011-2012. (04.10.) számú határozat
A Versenybizottság az ELTE SE és a Kiskunfélegyházi HTK női futsal NB I-es
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2012. április 21-én 15:20 órára kiírt ELTE
SE – Kiskunfélegyházi HTK női futsal NB I-es bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2012. április 17. (kedd) 20:40 óra
F-192/2011-2012. (04.18.) számú határozat
A Versenybizottság az Euro Global Financing Kft. férfi futsal NB II-es sportszervezet írásbeli
kérelmére hozzájárul a 2012. április 23-án a budapesti Sportmax Sportcsarnokba kiírt Euro
Global Financing Kft. – Keszthelyi Haladás SC férfi futsal NB II-es bajnoki mérkőzés új
helyszínen
történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új helyszíne: Pestszentimrei Sportkastély, 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c.
A mérkőzés időpontja:
2012. április 23. (hétfő) 20:20 óra
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F-193/2011-2012. (04.18.) számú határozat
A Versenybizottság az Univerzum NFC sportszervezet írásbeli kérelmét, amelyben a női
futsal NB I rájátszásban a 2012. április 22-re kiírt Tolna-Mözsi FSE – Univerzum NFC bajnoki
mérkőzés elhalasztását kérte három futsal játékosának a nagypályás válogatott keretbe
történő jelölése miatt, elutasítja.
F-194/2011-2012. (04.19.) számú határozat
A Versenybizottság a 2012. március 30-ra kiírt Külker SC – Keszthelyi Haladás SC férfi futsal
NB II mérkőzés lemondását a Keszthelyi Haladás SC sportszervezet részéről nem veszi
tudomásul, így az, a mérkőzést lemondó csapat hibájából ki nem állásnak minősül. A
bizottság egyúttal a mérkőzések elmaradásában megállapítja a Keszthelyi Haladás SC
sportszervezet versenyügyi felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a
Fegyelmi Bizottságot.
F-195/2011-2012. (04.19.) számú határozat
A Versenybizottság a 2012. április 10-re kiírt Szombathelyi Egyetemi SE – Soroksári TE férfi
futsal NB II mérkőzés lemondását a Soroksári TE sportszervezet részéről nem veszi
tudomásul, így az, a mérkőzést lemondó csapat hibájából ki nem állásnak minősül. A
bizottság egyúttal a mérkőzések elmaradásában megállapítja a Soroksári TE sportszervezet
versenyügyi felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi
Bizottságot.
F-196/2011-2012. (04.19.) számú határozat
A Versenybizottság a 2012. április 13-ra kiírt Tolna-Mözs – Soroksári TE férfi futsal NB II
mérkőzés lemondását a Soroksári TE sportszervezet részéről nem veszi tudomásul, így az,
a mérkőzést lemondó csapat hibájából ki nem állásnak minősül. A bizottság egyúttal a
mérkőzések elmaradásában megállapítja a Soroksári TE sportszervezet versenyügyi
felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
F-197/2011-2012. (04.19.) számú határozat
A Versenybizottság a 2012. április 2-ra kiírt DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. - RAFC
férfi futsal NB II mérkőzés lemondását a RAFC sportszervezet részéről nem veszi
tudomásul, így az, a mérkőzést lemondó csapat hibájából ki nem állásnak minősül. A
bizottság egyúttal a mérkőzések elmaradásában megállapítja a RAFC sportszervezet
versenyügyi felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi
Bizottságot.
F-198/2011-2012. (04.20.) számú határozat
A Versenybizottság a Szegedi AK és a Kiskunfélegyházi HTK női futsal NB I-es
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2012. április 29-re kiírt Szegedi AK Kiskunfélegyházi HTK női futsal NB I-es bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2012. április 26. (csütörtök) 20:00 óra
F-199/2011-2012. (04.23.) számú határozat
A Versenybizottság a Kiskunfélegyházi HTK és a Szegedi AK női futsal NB I-es
sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a 2012. április 15-re kiírt Kiskunfélegyházi
HTK - Szegedi AK női futsal NB I-es bajnoki mérkőzés új időpontban történő
megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja:
2012. május 8. (kedd) 19:00 óra
A mérkőzés helyszíne:
Kiskunfélegyháza, Városi Sportcsarnok
F-200/2011-2012. (04.23.) számú határozat
A Versenybizottság a 2012. április 21-re kiírt női futsal NB II rájátszás felső-ág 3. forduló
mérkőzéseinek lemondását az Univerzum NFC sportszervezet részéről nem veszi
tudomásul, így az, a mérkőzést lemondó csapat hibájából ki nem állásnak minősül. A
bizottság egyúttal a mérkőzések elmaradásában megállapítja az Univerzum NFC
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sportszervezet versenyügyi felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a
Fegyelmi Bizottságot.
F-201/2011-2012. (04.23.) számú határozat
A női futsal NB I és NB II osztályozó mérkőzéseinek időpontjai:
1. mérkőzés (pályaválasztó az NB II-es bajnokság 2. helyezettje)
2012. május 12. vagy 13. (szombat vagy vasárnap)
2. mérkőzés (pályaválasztó az NB I-es bajnokság 9. helyezettje: Galaxis NFE)
2012. május 19. vagy 20. (szombat vagy vasárnap)
F-202/2011-2012. (04.24.) számú határozat
A női futsal NB I rájátszásának időpontjai:
Döntő 2. mérkőzés
Tolna-Mözsi FSE – Miskolci Vénusz NFSE
2012. május 12. vagy 13. (szombat vagy vasárnap)
Döntő 3. mérkőzés
Miskolci Vénusz NFSE – Tolna-Mözsi FSE
2012. május 19. vagy 20. (szombat vagy vasárnap)
Döntő 4. mérkőzés (amennyiben szükséges)
Tolna-Mözsi FSE – Miskolci Vénusz NFSE
2012. június 2. vagy 3. (szombat vagy vasárnap)
Döntő 5. mérkőzés (amennyiben szükséges)
Miskolci Vénusz NFSE – Tolna-Mözsi FSE
2012. június 9. vagy 10. (szombat vagy vasárnap)
F-203/2011-2012. (04.24.) számú határozat
A Versenybizottság a 2012. április 20-ra kiírt 1988 Déli Football Club – Külker SC férfi futsal
NB II mérkőzés elmaradásában megállapítja a Külker SC sportszervezet versenyügyi
felelősségét és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
F-204/2011-2012. (05.02.) számú határozat
A Versenybizottság a 2012. április 28-án 09:00 órára kiírt Euro Global Financing Kft. – 1988
Déli Football Club férfi futsal U19 Közép csoport mérkőzés elmaradásában megállapítja az
1988 Déli Football Club sportszervezet versenyügyi felelősségét és az iratok egyidejű
megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
F-206/2011-2012. (05.04.) számú határozat
A Versenybizottság az 1988 Déli Football Club által a 2012. április 16-án lejátszott Keszthelyi
HSC – 1988 Déli Football Club férfi futsal NB II-es bajnoki mérkőzés műhiba miatt benyújtott
óvását
elutasítja,
az
óvási
díjat
visszatartja.
F-207/2011-2012. (05.07.) számú határozat
A Versenybizottság a Rubeola FC és a Rákosmenti FC férfi futsal NB II-es sportszervezetek
írásbeli kérelmére hozzájárul a 2012. május 7-re kiírt Rubeola FC – Rákosmenti FC férfi
futsal NB II-es bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.
A mérkőzés új időpontja: 2012. május 16. (szerda) 19:00 óra
A mérkőzés helyszíne:
Csömör, Sportcsarnok
F-208/2011-2012. (05.08.) számú határozat
A Versenybizottság a 2012. május 7-re kiírt Szombathelyi Egyetemi SE - MAFC férfi futsal
NB II mérkőzés lemondását a MAFC sportszervezet részéről nem veszi tudomásul, így az, a
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mérkőzést lemondó csapat hibájából ki nem állásnak minősül. A bizottság egyúttal a
mérkőzések elmaradásában megállapítja a MAFC sportszervezet versenyügyi felelősségét
és az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
F-209/2011-2012. (05.08.) számú határozat
A Versenybizottság a 2012. május 7-én 20:30 órára kiírt RAFC – DEAC férfi futsal NB II
mérkőzés elmaradásában megállapítja a DEAC sportszervezet versenyügyi felelősségét és
az iratok egyidejű megküldésével erről értesíti a Fegyelmi Bizottságot.
Budapest, 2012. május 10.

dr. Vági Márton
főtitkár

9

