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Versenybizottsági határozatok
140/2016 (04.12.) számú határozat
A 2016. április 2-án félbeszakadt Gyöngyösi AK – Dunakanyar SE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért
eredménnyel (7:1) a Gyöngyösi AK javára igazolta.
141/2016 (04.12.) számú határozat
A 2016. április 10-én elmaradt Kőbányai Ifjúsági SE – Fenomenon FC UPSE II. osztályú Férfi Ifjúsági
U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
elmaradásért a Fenomenon FC UPSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három )
bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Kőbányai Ifjúsági SE
sportszervezete javára igazolja.
142/2016 (04.12.) számú határozat
A 2016. március 29-én elmaradt Andráshida SC – Pápai ELC ”B” II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés újrajátszását
rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2016. április 13. ( szerda ) 16.30 óra
143/2016 (04.12.) számú határozat
A Kapuvári SE sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoportjában résztvevő csapata a 2016. március 26-án lejátszott
SC Sopron – Kapuvári SE bajnoki mérkőzést létszámhiányosan játszotta le, ezért csapatát írásbeli
megrovásban részesíti.
144/2016 (04.12.) számú határozat
A Kapuvári SE sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoportjában résztvevő csapatának második létszámhiányos
kiállása miatt egy mérkőzésre vonatkozóan 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli
el, egyszeri alkalommal a Kapuvári SE csapatának évi összeredményéből.
145/2016 (04.12.) számú határozat
A 2016. április 3-án félbeszakadt Ceglédi VSE – III. ker. TVE II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Közép ”B” csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért eredménnyel
(3:0) a III. ker. TVE javára igazolta.
146/2016 (04.15.) számú határozat
A 2016. április 20-án ( szerda ) 19.00 órára kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. – DVSC FSZ Zrt. OTP
Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési
időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2016. április 20. ( szerda ) 18.00 óra
147/2016 (04.15.) számú határozat
A 2016. április 20-án ( szerda ) 19.00 órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. – Puskás FC Kft. OTP Bank
Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés helyszínét
módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja:
Dunaújvárosi Stadion
( 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4-6. )
2016. április 20. ( szerda ) 19.00 óra
148/2016 (04.15.) számú határozat
A 2016. április 17-én ( vasárnap ) 11.00 órára kisorsolt Újpest 1885 Futball Kft. – CEVASPORT Kft.
NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzést
elhalasztja.
A bajnoki mérkőzés új időpontját az MLSZ Versenybizottsága fogja kitűzni.
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149/2016 (04.20.) számú határozat
A 2015-2016. évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 7. forduló mérkőzését a következő
párosítással, helyszínnel és kezdési időponttal tűzi ki:
Újpest 1885 Futball Kft. – FTC Labdarúgó Zrt.
Groupama Aréna
( 1091 Budapest, Üllői út 129. )
2016. május 7. ( szombat ) 20.30 óra
150/2016 (04.20.) számú határozat
Az MTK Budapest Zrt. 2015-2016. évi I. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság Felsőház csoportjában résztvevő csapatával szemben a 2016. március 12-én lejátszott Vác
Város LSE – MTK Budapest Zrt. 2:5 eredménnyel végződött mérkőzésen megszerzett bajnoki
pontjaival megegyező 3 (három) és egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 4 (négy)
büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal az MTK Budapest Zrt. ”A” csapatának évi
összeredményéből.
151/2016 (04.20.) számú határozat
A Pásztó SK sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoportjában résztvevő csapatával szemben a 2016. április 3-án
lejátszott Pásztó SK – Pestszentimrei SK 3:2 eredménnyel végződött mérkőzésen megszerzett
bajnoki pontjaival megegyező 3 (három) és egy mérkőzésre vonatkozóan további 1 (egy), összesen 4
(négy) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a Pásztó SK csapatának évi
összeredményéből.
152/2016 (04.20.) számú határozat
A Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a
2016. április 10-én lejátszott Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. – Pásztó SK II. osztályú Férfi
Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzés
pályán elért eredményét (2:2) törli és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla
) gólkülönbséggel a Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. sportszervezete javára igazolja. Az óvási
díjat visszautalja.
153/2016 (04.20.) számú határozat
A Diósdi TC sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoportjában résztvevő csapata a 2016. március 25-én lejátszott
Gyirmót SE Győr – Diósdi TC bajnoki mérkőzést létszámhiányosan játszotta le, ezért csapatát írásbeli
megrovásban részesíti.
154/2016 (04.20.) számú határozat
A Diósdi TC sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoportjában résztvevő csapatának második létszámhiányos
kiállása miatt egy mérkőzésre vonatkozóan 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli
el, egyszeri alkalommal a Diósdi TC csapatának évi összeredményéből.
155/2016 (04.20.) számú határozat
A Diósdi TC sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoportjában résztvevő csapatának harmadik létszámhiányos
kiállása miatt a DTC Futball Kft. sportszervezet 2015-2016. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoportjában résztvevő csapatának évi összeredményéből
egyszeri alkalommal 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el.
156/2016 (04.20.) számú határozat
A Pápai ELC sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoportjában résztvevő Pápai ELC ”A” csapata a 2015. október
3-án lejátszott Pápai ELC ”A” – Veszprémi FC USE bajnoki mérkőzést létszámhiányosan játszotta le,
ezért csapatát írásbeli megrovásban részesíti.
157/2016 (04.20.) számú határozat
A Pápai ELC sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoportjában résztvevő Pápai ELC ”A” csapatának második
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létszámhiányos kiállása miatt egy mérkőzésre vonatkozóan 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont
levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a Pápai ELC ”A” csapatának évi összeredményéből.
158/2016 (04.20.) számú határozat
A Pápai ELC sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoportjában résztvevő Pápai ELC ”A” csapatának harmadik
létszámhiányos kiállása miatt a Pápai Perutz FC sportszervezet 2015-2016. évi Veszprém Megyei I.
osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatának évi
összeredményéből egyszeri alkalommal 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el.
159/2016 (04.20.) számú határozat
A Szigetvári ZMSE sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában résztvevő csapata a 2016. március 14-én
lejátszott Szentlőrinc SE – Szigetvári ZMSE bajnoki mérkőzést létszámhiányosan játszotta le, ezért
csapatát írásbeli megrovásban részesíti.
160/2016 (04.20.) számú határozat
A Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában résztvevő csapata a 2015. szeptember 26án lejátszott Paksi FC Kft. – Komlói Bányász SK Kft. bajnoki mérkőzést létszámhiányosan játszotta le,
ezért csapatát írásbeli megrovásban részesíti.
161/2016 (04.20.) számú határozat
A Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában résztvevő csapatának második
létszámhiányos kiállása miatt egy mérkőzésre vonatkozóan 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont
levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a Komlói Bányász SK Kft. csapatának évi
összeredményéből.
162/2016 (04.20.) számú határozat
A Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában résztvevő csapatának harmadik
létszámhiányos kiállása miatt a Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi NB III. osztályú
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoportjában résztvevő csapatának évi
összeredményéből egyszeri alkalommal 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el.
163/2016 (04.20.) számú határozat
A Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában résztvevő csapatának negyedik
létszámhiányos kiállása miatt a Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi NB III. osztályú
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoportjában résztvevő csapatának évi
összeredményéből egyszeri alkalommal 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el.
164/2016 (04.20.) számú határozat
A Szigetvári ZMSE sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában résztvevő csapata a 2016. március 14-én
lejátszott Szentlőrinc SE – Szigetvári ZMSE bajnoki mérkőzést létszámhiányosan játszotta le, ezért
csapatát írásbeli megrovásban részesíti.
165/2016 (04.20.) számú határozat
A 2016. április 16-án elmaradt Szekszárdi UFC – Szigetvári ZMSE II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a
Szigetvári ZMSE sportszervezete a felelős és egyben a mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 (
három-nulla ) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Szekszárdi UFC sportszervezete javára
igazolja illetve a Szigetvári ZMSE csapatának második ki nem állása miatt egy mérkőzésre
vonatkozóan további 3 (három), összesen 3 (három) büntetőpont levonását rendeli el, egyszeri
alkalommal a Szigetvári ZMSE csapatának évi összeredményéből.
166/2016 (04.20.) számú határozat
A Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában résztvevő csapata a 2015. október 11-én
5

lejátszott Szekszárdi UFC – Komlói Bányász SK Kft. bajnoki mérkőzést létszámhiányosan játszotta le,
ezért csapatát írásbeli megrovásban részesíti.
167/2016 (04.20.) számú határozat
A Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában résztvevő csapatának második
létszámhiányos kiállása miatt egy mérkőzésre vonatkozóan 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont
levonását rendeli el, egyszeri alkalommal a Komlói Bányász SK Kft. csapatának évi
összeredményéből.
168/2016 (04.20.) számú határozat
A Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában résztvevő csapatának harmadik
létszámhiányos kiállása miatt a Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi NB III. osztályú
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoportjában résztvevő csapatának évi
összeredményéből egyszeri alkalommal 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el.
169/2016 (04.20.) számú határozat
A Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-17 korosztályú
nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjában résztvevő csapatának negyedik
létszámhiányos kiállása miatt a Komlói Bányász SK Kft. sportszervezet 2015-2016. évi NB III. osztályú
Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoportjában résztvevő csapatának évi
összeredményéből egyszeri alkalommal 1 (egy), összesen 1 (egy) büntetőpont levonását rendeli el.
170/2016 (04.21.) számú határozat
A Monori SE sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a 2016. március 29-én lejátszott
Monori SE – Testvériség SE II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság Közép ”A” csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (1:2) törli és egyben a
mérkőzés 3 ( három ) bajnoki pontját, 3:0 ( három-nulla ) gólkülönbséggel a Monori SE
sportszervezete javára igazolja. Az óvási díjat visszautalja.
171/2016 (04.21.) számú határozat
A 2016. április 23-án ( szombat ) 17.00 órára kisorsolt Tatabánya FC Kft. – Első Mosonmagyaróvári
TE 1904 NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki
mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja:
2016. április 23. ( szombat ) 19.00 óra
A Tatabánya FC Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt
eljárási költségként 20.000,- Ft.-ot befizetnie az MLSZ egyszámlájára.
F-732/2015-2016. (03.28.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. március 21-re kiírt Férfi Futsal NB II FTC FUTSAL KFT – MÓRI SE
elmaradt mérkőzésén megállapította az MÓRI SE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért
a mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek csapatainak javára
igazolja.
F-733/2015-2016. (03.28.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 04-re kiírt Női Futsal NB II NAGYTÉTÉNYI SE – ÚJBAROK SE
elmaradt mérkőzésén megállapította a NAGYTÉTÉNY SE sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek
csapatainak javára igazolja.
F-734/2015-2016. (04.01.) számú határozat
A MÓRI SE sportszervezet csapatát a 2015-2016. évi Férfi Futsal NB II-es bajnokságból 2016. június
30.-ig kizárja.
F-735/2015-2016. (04.05.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 04-re kiírt Férfi Futsal NB I NYÍRGYULAJ KSE-RUBEOLA FC
elmaradt mérkőzésén megállapította a RUBEOLA FC sportszervezet versenyügyi felelősségét,
ezért a mérkőzésen szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek csapatainak
javára igazolja.
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F-736/2015-2016. (04.08.) számú határozat
Keleti Középdöntő:
ideje: 2016. április 17. vasárnap 09:00 órától
Helyszín: Gyöngyös, Városi Sportcsarnok
Résztvevő csapatok: Energia SC Gyöngyös, DEAC, Airnergy FC,
FTC-Futsal F. Kft
Nyugati Középdöntő: ideje: 2016. április 24. vasárnap 10:00 órától
Helyszín: Tolna, Városi Sportcsarnok
Résztvevő csapatok: Tolna-Mözs FSE, ETO Futsal Kft
Kelen SC, ELTE SE
F-737/2015-2016. (04.2808 számú határozat
Keleti Középdöntő:
ideje: 2016. április 23. szombat, 10:00 órától
Helyszín: Csenger, Városi Sportcsarnok
Résztvevő csapatok: Csenger Petőfi DSZ SE, DEAC,
Covritas Kft, Ferihegy SA Vecsés Kft
Nyugati Középdöntő: ideje: 2016. április 24. vasárnap 10:00 órától
Helyszín: Budapest, Gyulai István Általános Iskola
Résztvevő csapatok: Airnergy FC, Váci Futsal SE,
Dunakeszi Kinizsi FK, Petőfi és Fia SE
F-738/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 03.-ra kiírt Futsal leány U16 Közép-nyugati Torna elmaradt
mérkőzésein megállapította az Univerzum SC sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek (Hungária Viktória
FSC (S), Hungária Viktória FSC (G)) csapatainak javára igazolja.
F-739/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 03-ra kiírt leány Futsal U16 Közép-nyugati csoport elmaradt
Rubeola FC - Univerzum SC mérkőzésén megállapította mindkét sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzést 0-0 gólkülönbséggel, pont nélkül igazolja a csapatoknak.
F-740/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 03.-ra kiírt Futsal leány U16 Közép-nyugati Torna elmaradt
mérkőzésein megállapította a Rubeola FC sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek (Hungária Viktória
FSC (S), Hungária Viktória FSC (G)) csapatainak javára igazolja.
F-741/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 10-re kiírt leány Futsal U16 Dél-nyugati csoport elmaradt TolnaMözs FSE – Göcsej SK mérkőzésén megállapította mindkét sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzést 0-0 gólkülönbséggel, pont nélkül igazolja a csapatoknak.
F-742/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 10-re kiírt Futsal leány U16 Dél-nyugati csoport Torna elmaradt
mérkőzésein megállapította a Tolna-Mözs FSE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek (ETO Futsal Kft,
Szekszárdi UFC) csapatainak javára igazolja.
F-743/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 10-re kiírt Futsal leány U16 Dél-nyugati csoport Torna elmaradt
mérkőzésein megállapította a Göcsej SK sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a
mérkőzéseken szerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek (ETO Futsal Kft,
Szekszárdi UFC) csapatainak javára igazolja. Egyben s Göcsej SK csapatát a bajnokságból 2016.
június 30.-ig kizárja. A csapat eddig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban
résztvevő valamennyi sportszervezetnél is törli
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F-744/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 10-re kiírt leány Futsal U16 Közép-keleti csoport elmaradt Astra
HFC Kft – Covritas Kft mérkőzésén megállapította a Covritas Kft sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzésen megszerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Astra HFC
Kft csapatának javára igazolja.
F-745/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 10-re kiírt leány Futsal U16 Közép-keleti csoport elmaradt Astra
HFC Kft – Airnergy FC mérkőzésén megállapította az Airnergy FC sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzésen megszerezhető 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Astra HFC
Kft csapatának javára igazolja.
F-746/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 10-re kiírt leány Futsal U16 Közép- keleti csoport elmaradt
Airnergy FC – Covritas Kft mérkőzésén megállapította mindkét sportszervezet versenyügyi
felelősségét, ezért a mérkőzést 0-0 gólkülönbséggel, pont nélkül igazolja a csapatoknak.
N-81/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 09.-én lejátszott Békéscsabai Előre 1912 SE – 1. FC Femina
leány U-17 Keleti csoport bajnoki mérkőzésen létszámhiányos kiállásában megállapítja a 1. FC
Femina sportszervezet versenyügyi felelősségét és ezért a sportszervezetet írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
N-82/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 09-re kiírt 1. FC Femina sportszervezet Airnergy FC, Gödöllői
SK, FTC Zrt és UTE elleni félpályás leány U-15 Budapest A csoport mérkőzések elmaradásában
megállapítja az 1. FC Femina sportszervezet versenyügyi felelősségét. A mérkőzéseken
megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Airnergy
FC, Gödöllői SK, FTC Zrt és UTE sportszervezetek javára igazolja.
N-83/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 09-re kiírt Dorogi Diófa SE sportszervezet Fehérvár FC Kft,
Kelen SC, Csákvár TK és a Szigetszentmiklósi TK elleni félpályás leány U-15 Közép csoport
mérkőzések elmaradásában megállapítja a Dorogi Diófa SE sportszervezet versenyügyi felelősségét.
A mérkőzéseken megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla) gólkülönbséggel az
elmaradásban vétlen Fehérvár FC Kft, Kelen SC, Csákvár TK és a Szigetszentmiklósi TK
sportszervezetek javára igazolja.
N-84/2015-2016. (04.11.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 17-re kiírt Szeged 2011 Kft sportszervezet Gyula és Környéke
GySCE, Békéscsabai Előre 1912 SE, Ceglédi VSE és a Szegedi AK elleni félpályás leány U-15
Dél-keleti csoport mérkőzések elmaradásában megállapítja a Szeged 2011 Kft sportszervezet
versenyügyi felelősségét. A mérkőzéseken megszerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nulla)
gólkülönbséggel az elmaradásban vétlen Gyula és Környéke GySCE, Békéscsabai Előre 1912 SE,
Ceglédi VSE és Szegedi AK sportszervezetek javára igazolja.
N-85/2015-2016. (04.18.) számú határozat
A Versenybizottság a 2016. április 16.-án lejátszott DAC Únió FC – Felcsút SE leány U-17 Nyugati
csoport bajnoki mérkőzésen létszámhiányos kiállásában megállapítja a Felcsút SE sportszervezet
versenyügyi felelősségét és ezért a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

8

Fegyelmi Bizottsági határozatok
FEB-I-128/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Castillion Geoffrey Wynton Mandelano labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 72. § (1) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-129/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Tamás Márk labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-130/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Botka Endre labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-I-131/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2016. április 16. napján lejátszott Vasas - Diósgyőr NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft.
sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz
Százezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-I-132/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2016. április 16. napján lejátszott DVSC – Újpest
NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2016. április 16. napján lejátszott DVSC – Újpest
NB I-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Újpest 1885 Futball Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi
Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) pontja szerinti fegyelmi vétséget.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-II-87/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Benkő-Bíró Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-88/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a labdarúgót 2
(kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-89/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Szabó Viktor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
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FEB-II-90/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tamás László Hunor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-91/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Melczer Vilmos labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-92/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Kovács Ádám Tibor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért a FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt
nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-II-93/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy a 2016. április 17. napján lejátszott ZTE - Sopron
NB II-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont ZTE FC Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 7. § (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
Az FT megállapítja, hogy a 2016. április 17. napján lejátszott ZTE - Sopron
NB II-es bajnoki
mérkőzésen az eljárás alá vont Soproni Vasutas Fuball Kft.
sportszervezet megvalósította a
Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (1) bekezdés B) és az FSZ 7. § (4) bekezdés f) pontja szerinti
fegyelmi vétségeket.
Ezért az FT az FSZ 10. § (4) bekezdés o) pontja és az FSZ 14. § (2) bekezdése alapján a
sportszervezetet, mint visszaesőt 100.000,- Ft, azaz
Százezer
forint pénzbüntetés
megfizetésére kötelezi.
FEB-III-336/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Nagy Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-337/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Novák Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-338/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Leindler Domonkos labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. §-ában
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-339/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Weitner Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében és az FSZ 76. §-ában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja és az FSZ 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-III-340/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapítja, hogy Kenesei Krisztián labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 82. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
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Ezért az FT az FSZ 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-170/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Sebők László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 78. § -ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 78. § a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-171/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Máté Győző sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 10. § (3) bekezdés ca) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB II férfi felnőtt futsal
bajnoki mérkőzésre eltiltja.
FEB-V-172/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Demeter Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § -ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-173/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Örkényi Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 75. § -ban
meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-V-174/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT megállapította, hogy Tar Tamáslabdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 72. § (1)
bekezdésében meghatározott fegyelmi vétséget elkövette.
Ezért az FT az FSZ 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi
felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
FEB-VIII-148/2015-16. (04.14.) számú határozat
Az FT a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
36.000,- Ft, azaz Harminchatezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-149/2015-16. (04.19.) számú határozat
Az FT a Nyírbátori FC
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 10.§ (4)
bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
FEB-VIII-150/2015-16. (04.21.) számú határozat
Az FT a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt.
sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat
(FSZ) 10.§ (4) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak
alapján
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,

Budapest, 2016. április 26.

Dr. Vági Márton s.k.
főtitkár
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