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31/2015. (09.23.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő 

 
Versenybizottság határozata 

 
52/2015/2016.  
Az AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztályú bajnokság 7. fordulójában, a 2015. szeptember 
19-én 10:00 órára kiírt Soponya - Nagykarácsony mérk zésre a Soponya csapata 9 f vel 
jelent meg (Kódszám: 1050450). 
Mivel a Soponya U-19 csapata a bajnokság folyamán már harmadik alkalommal állt ki 
létszámhiányosan, ezért – az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdés c) pont alapján – a 
Versenybizottság a Soponya felnőtt csapatának évi összeredményéből egy (1) 
büntetőpontot levon. 
Felhívjuk a Soponya SE vezetésének figyelmét, hogy a negyedik létszámhiányos kiállás 
esetén – az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdés d) pontja szerint – a sportszervezet 
feln tt csapatának évi összeredményéb l egy (1) büntet pont kerül levonásra. 
 
53/2015/2016.  
Az OSZ-CAR Megyei II. osztályú U-19 bajnokság 7. fordulójában, a 2015. szeptember 19. 
10:00 órára kiírt Sikeres-Vál – LMSK mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1050333) 
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság az LMSK U-19 csapata 
javára rendeli el jóváírni. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. 
§. (4) bekezdés alapján hozta meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Sikeres-Vál U-19 csapata ellen. 
(MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (3) bekezdés alapján. 
Első ki nem állás miatt a Sikeres-Vál vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A 
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) a) pontja alapján hozta 
meg. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (4) bekezdés 
alapján hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdésében foglaltakra! 
 
54/2015/2016.  
A SIMIX Üveg-Ásvány Megyei III. osztályú bajnokság 7. fordulójában, a 2015. szeptember 
19-én 16:00 órára kiírt Ikarus-Maroshegy – Söréd mérk zésre a Söréd csapata 7 f vel jelent 
meg (Kódszám: 1062706). 
Ezért a Söréd felnőtt csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg. 
Első létszámhiányos kiállás miatt a Söréd SE vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. 
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (6) a) pontja alapján 
hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 54. §. (6) bekezdésében foglaltakra! 
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55/2015/2016.  
A SIMIX Üveg-Ásvány Megyei III. osztályú feln tt bajnokság 7. fordulójában, a 2015. 
szeptember 19. 16:00 órára kiírt Ikarus-Maroshegy – Söréd feln tt bajnoki labdarúgó 
mérk zés félbeszakadt (Kódszám: 1062706). 
A Versenybizottság a pályán elért eredményt törli, a mérkőzést 3:0 gólkülönbséggel az 
Ikarus-Maroshegy felnőtt csapata javára rendeli el jóváírni.  
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (2), és a 62. §. (3) pontja 
alapján hozta meg. 
A végeredmény megállapításának tekintetében a Versenyszabályzat 62.§. (6) bekezdés b) 
pontját vette figyelembe.  
 
56/2015/2016. 
A SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY Megyei III. osztályú feln tt bajnokság 7. fordulójában, a 2015. 
szeptember 19. 16:00 órára kiírt Csókak  – Isztimér mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1062708) 
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Csókakő csapata javára 
rendeli el jóváírni.  Ezen kívül az Isztimér elveszítette a tavaszi fordulóra a 
pályaválasztói jogát, és köteles az ellenfeléhez utazni. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az Isztimér csapata ellen. (MLSZ 
Versenyszabályzat 57. §. (2) bekezdés alapján. 
Első ki nem állás miatt az Isztimér felnőtt csapatától három (3) büntetőpont kerül 
levonásra, a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdés a) pontja alapján. 
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (4), és az 55. §. (7) 
bekezdés alapján hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdésében foglaltakra! A második ki 
nem állásnál négy büntet pont kerül levonásra. Harmadik ki nem állásnál a csapatot ki kell 
zárni a bajnokságból. 
 
57/2015/2016.  
Az AQVITAL PUBLO Megyei III. osztályú feln tt bajnokság 7. fordulójában, a 2015. 
szeptember 20. 16:00 órára kiírt Ráckeresztúr – Vereb mérk zés elmaradt. (Kódszám: 
1045647) 
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Ráckeresztúr csapata 
javára rendeli el jóváírni.  Ezen kívül a Vereb elveszítette a tavaszi fordulóra a 
pályaválasztói jogát, és köteles az ellenfeléhez utazni. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Vereb csapata ellen. (MLSZ 
Versenyszabályzat 57. §. (2) bekezdés alapján. 
Első ki nem állás miatt a Vereb felnőtt csapatától három (3) büntetőpont kerül 
levonásra, a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdés a) pontja alapján. 
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (4), és az 55. §. (7) 
bekezdés alapján hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdésében foglaltakra! A második ki 
nem állásnál négy büntet pont kerül levonásra. Harmadik ki nem állásnál a csapatot ki kell 
zárni a bajnokságból. 
 
 
 
 
 



 
59/2015/2016.  
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 4. fordulójában, a 2015. szeptember 19. 
16:00 órára kiírt Brigetio Komárom – Budajen  mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1047810) 
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Brigetio Komárom 
öregfiúk csapata javára rendeli el jóváírni.  Ezen kívül a Budajenő elveszítette a tavaszi 
fordulóra a pályaválasztói jogát, és köteles az ellenfeléhez utazni. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Budajenő öregfiúk csapata ellen. 
(MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (2) bekezdés alapján. 
Első ki nem állás miatt a Budajenő öregfiúk csapatától három (3) büntetőpont kerül 
levonásra, a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdés a) pontja alapján. 
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (4), 55. §. (7) bekezdés 
pontja alapján hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 55. §. (8) bekezdésében foglaltakra! A második ki 
nem állásnál négy büntet pont kerül levonásra. Harmadik ki nem állásnál a csapatot ki kell 
zárni a bajnokságból. 
 
60/2015/2016.  
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 4. fordulójában, a 2015. szeptember 19-
én 16:00 órára kiírt Sóskút – Herceghalom mérk zésre a Herceghalom csapata 9 f vel jelent 
meg (Kódszám: 1047806). 
Ezért a Herceghalom öregfiúk csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg. 
Első létszámhiányos kiállás miatt a Herceghalom vezetését írásbeli megrovásban 
részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (6) a) 
pontja alapján hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 54. §. (6) bekezdésében foglaltakra! 
 
61/2015/2016.  
Az OSZ-CAR Megyei II. osztályú bajnokság 7. fordulójában, a 2015. szeptember 20-án 16:00 
órára kiírt Pettend – Videoton Baráti Kör mérk zésre a Pettend csapata 8 f vel jelent meg 
(Kódszám: 1045541). 
Ezért a Pettend felnőtt csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg. 
Első létszámhiányos kiállás miatt a Pettend SE vezetését írásbeli megrovásban 
részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (6) a) 
pontja alapján hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 54. §. (6) bekezdésében foglaltakra! 
 
62/2015/2016.  
Az OSZ-CAR Megyei II. osztályú feln tt bajnokság 7. fordulójában, a 2015. szeptember 20. 
16:00 órára kiírt Petetnd – Videoton baráti Kör feln tt bajnoki labdarúgó mérk zés 
félbeszakadt (Kódszám: 1045541). 
A Versenybizottság a mérkőzést a pályán elért eredménnyel, 7:1 gólkülönbséggel a 
Videoton Baráti Kör felnőtt csapata javára rendeli el jóváírni.  
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (2), és a 62. §. (3) 
bekezdése alapján hozta meg. 
A végeredmény megállapításának tekintetében a Versenyszabályzat 62.§. (6) bekezdés a) 
pontját vette figyelembe.  
 



 
 
 
63/2015/2016.  
A THERMOMASTER Megyei U-16 serdül  bajnokság Déli csoportjának 3. fordulójában, a 
2015. szeptember 20-án 10:00 órára kiírt Polgárdi – Szabadbattyán U-16 mérk zésre a 
Szabadbattyán csapata 10 f vel jelent meg (Kódszám: 1049628). 
Ezért a Szabadbattyán U-16 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg. 
Létszámhiányos kiállás miatt a Szabadbattyán vezetését figyelmeztetjük. Felhívjuk a 
figyelmüket, hogy a jöv ben törekedjenek teljes létszámú csapattal kiállni a bajnoki 
mérk zésekre. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdésében foglaltakra! 
 
64/2015/2016.  
A THERMOMASTER Megyei U-16 serdül  bajnokság Déli csoportjának 3. fordulójában, a 
2015. szeptember 20-án 10:00 órára kiírt Polgárdi – Szabadbattyán U-16 mérk zésre a 
Polgárdi csapata 10 f vel jelent meg (Kódszám: 1049628). 
Ezért a Polgárdi U-16 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (2) bekezdése alapján hozta meg. 
Első létszámhiányos kiállás miatt a Polgárdi vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. 
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (6) a) pontja alapján 
hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdésében foglaltakra! 
 
65/2015/2016.  
A THERMOMASTER Megyei Serdül  U-16 bajnokság Északi csoportjának 3. fordulójában, 
a 2015. szeptember 20. 10:00 órára kiírt Maroshegyi Ifjúsági Egyesület – Tordas mérk zés 
elmaradt. (Kódszám: 1092794) 
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Tordas U-16 csapata 
javára rendeli el jóváírni. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. 
§. (4) bekezdés alapján hozta meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-16 
csapata ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (2) bekezdés alapján. 
Első ki nem állás miatt a Maroshegy Ifjúsági Egyesület vezetését írásbeli megrovásban 
részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) a) 
pontja alapján hozta meg. 
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (4) bekezdés alapján 
hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdésében foglaltakra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
66/2015/2016.  
A THERMOMASTER Megyei Serdül  U-16 bajnokság Északi csoportjának 3. fordulójában, 
a 2015. szeptember 20. 10:00 órára kiírt Bakonycsernye – Sikeres-Vál mérk zés elmaradt. 
(Kódszám: 1049506) 
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Bakonycsernye U-16 
csapata javára rendeli el jóváírni. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ 
Versenyszabályzat 57. §. (4) bekezdés alapján hozta meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Sikeres-Vál U-16 csapata ellen. 
(MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (2) bekezdés alapján. 
Első ki nem állás miatt a Sikeres-Vál vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A 
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) a) pontja alapján hozta 
meg. 
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (4) bekezdés alapján 
hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdésében foglaltakra! 
 
67/2015/2016. 
Jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt megalapozottnak ítéli a Versenybizottság a Káloz SE 
óvását a PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 4. fordulójában, a 2015. 
szeptember 19-én 16:00 órakor lejátszott Káloz – Mez szilas öregfiúk bajnoki mérk zés 
eredménye (0:4) ellen. (Kódszám: 1048324) 
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Káloz öregfiúk csapata 
javára rendeli el jóváírni, továbbá a Mezőszilas öregfiúk csapatának évi 
összeredményéből egy (1) büntetőpontot levon.  (MLSZ Versenyszabályzat 64. §. (9) 
bekezdés a) pontja alapján.) 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Mezőszilas öregfiúk csapata ellen. 
(MLSZ Versenyszabályzat 61. §. (1) bekezdés alapján.) 
A Versenybizottság a határozatot az MLSZ Versenyszabályzat 61. §. (2) bekezdés k) pont 
alapján hozta meg. 
 
68/2015/2016. 
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 1. fordulójában, a 2015. 
augusztus 29. 16:30 órára kiírt mérk zés végeredményét a Versenybizottság hivatalból 
történ  eljárásában jóváhagyja: 
 Cece – Mezőszilas 0:2 
A Versenybizottság a dokumentumok alapján megállapította, hogy Pajor József (100356) 
játékjoga felfüggesztése ellenére lépett pályára a Mez szilas öregfiúk csapatában. (MLSZ 
Versenyszabályzat 61. §. (2) bekezdés k) pont.) 
A Versenybizottság a Mezőszilas öregfiúk csapatának évi összeredményéből 4 (négy) 
büntetőpontot levon. (MLSZ Versenyszabályzat 65. §. (2) bekezdés alapján.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
69/2015/2016. 
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 2. fordulójában, a 2015. 
szeptember 05. 16:30 órára kiírt mérk zés végeredményét a Versenybizottság hivatalból 
történ  eljárásában jóváhagyja: 
 Mezőszilas – Soponya 7:1 
A Versenybizottság a dokumentumok alapján megállapította, hogy Pajor József (100356) 
játékjoga felfüggesztése ellenére lépett pályára a Mez szilas öregfiúk csapatában. (MLSZ 
Versenyszabályzat 61. §. (2) bekezdés k) pont.) 
A Versenybizottság a Mezőszilas öregfiúk csapatának évi összeredményéből 4 (négy) 
büntetőpontot levon. (MLSZ Versenyszabályzat 65. §. (2) bekezdés alapján.) 
 
70/2015/2016. 
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 3. fordulójában, a 2015. 
szeptember 13. 16:00 órára kiírt mérk zés végeredményét a Versenybizottság hivatalból 
történ  eljárásában jóváhagyja: 
 Mezőszilas – LMSK 4:1 
A Versenybizottság a dokumentumok alapján megállapította, hogy Pajor József (100356) 
játékjoga felfüggesztése ellenére lépett pályára a Mez szilas öregfiúk csapatában. (MLSZ 
Versenyszabályzat 61. §. (2) bekezdés k) pont.) 
A Versenybizottság a Mezőszilas öregfiúk csapatának évi összeredményéből 4 (négy) 
büntetőpontot levon. (MLSZ Versenyszabályzat 65. §. (2) bekezdés alapján.) 
 
71/2015/2016. 
A PLASTOBO Megyei öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 4. fordulójában, a 2015. 
szeptember 19-én 16:00 órára kiírt Iszkaszentgyörgy – Csákvár mérk zésre a Csákvár csapata 
10 f vel jelent meg (Kódszám: 1048008). 
Ezért a Csákvár öregfiúk csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg. 
Első létszámhiányos kiállás miatt a Csákvár öregfiúk vezetését írásbeli megrovásban 
részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (6) a) 
pontja alapján hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 54. §. (6) bekezdésében foglaltakra! 
 
72/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 19-én 
megrendezésre került tornáján a Sárbogárd U-7-es csapata nem jelent meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Sárbogárd U-7 csapata ellen. 
(MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (3) bekezdés alapján.) 
Első ki nem állás miatt a Sárbogárd vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A 
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) a) pontja alapján hozta 
meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdésében foglaltakra! 
 
 
 
 
 



73/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 20-án 
megrendezésre került tornáján a Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-7-es csapata nem jelent 
meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Maroshegy Ifjúsági Egyesület U-7 
csapata ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (3) bekezdés alapján.) 
Első ki nem állás miatt a Maroshegy Ifjúsági Egyesület vezetését írásbeli megrovásban 
részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) a) 
pontja alapján hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdésében foglaltakra! 
 
74/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 20-án 
megrendezésre került tornáján a Pátka U-7-es csapata nem jelent meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Pátka U-7 csapata ellen. (MLSZ 
Versenyszabályzat 58. §. (3) bekezdés alapján.) 
Első ki nem állás miatt a Pátka vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A határozatot 
a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) a) pontja alapján hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdésében foglaltakra! 
 
75/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 19-én 
megrendezésre került tornáján a Bodajk U-7-es csapata nem jelent meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Bodajk U-7 csapata ellen. (MLSZ 
Versenyszabályzat 58. §. (3) bekezdés alapján.) 
Első ki nem állás miatt a Bodajk vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A 
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) a) pontja alapján hozta 
meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdésében foglaltakra! 
 
76/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 20-án 
megrendezésre került tornáján a Bicske U-7-es csapata nem jelent meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Bicske U-7 csapata ellen. (MLSZ 
Versenyszabályzat 58. §. (3) bekezdés alapján.) 
Első ki nem állás miatt a Bicske vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A határozatot 
a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) a) pontja alapján hozta meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdésében foglaltakra! 
 
77/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 20-án 
megrendezésre került tornáján a Bicske U-9-es csapata 3 f vel jelent meg. 
Ezért a Bicske U-9 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (2) bekezdése alapján hozta meg. 
Első létszámhiányos kiállás miatt a Bicske vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A 
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (6) a) pontja alapján hozta 
meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdésében foglaltakra! 
 
 



78/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 20-án 
megrendezésre került tornáján az Etyek U-7-es csapata 2 f vel jelent meg. 
Ezért az Etyek U-7 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg. 
Létszámhiányos kiállás miatt az Etyek vezetését figyelmeztetjük.  
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jöv ben törekedjenek teljes létszámú csapattal kiállni a 
Bozsik Program tornáira. 
 
79/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 20-án 
megrendezésre került tornáján a Pátka U-9-es csapata 4 f vel jelent meg. 
Ezért a Pátka U-9 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg. 
Létszámhiányos kiállás miatt a Pátka vezetését figyelmeztetjük.  
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jöv ben törekedjenek teljes létszámú csapattal kiállni a 
Bozsik Program tornáira. 
 
80/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 20-án 
megrendezésre került tornáján a Pázmánd U-9-es csapata 4 f vel jelent meg. 
Ezért a Pázmánd U-9 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta meg. 
Létszámhiányos kiállás miatt a Pázmánd vezetését figyelmeztetjük.  
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jöv ben törekedjenek teljes létszámú csapattal kiállni a 
Bozsik Program tornáira. 
 
81/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 13-án 
megrendezésre került tornáján a Csabdi U-11-es csapata nem jelent meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Csabdi U-11 csapata ellen. (MLSZ 
Versenyszabályzat 58. §. (3) bekezdés alapján.) 
Első ki nem állás miatt a Csabdi vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A 
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) a) pontja alapján hozta 
meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdésében foglaltakra! 
 
82/2015/2016. 
A 2015/2016. évi OTP Bank Bozsik Program 1. fordulójában, a 2015. szeptember 13-án 
megrendezésre került tornáján a Csabdi U-13-as csapata nem jelent meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Csabdi U-13 csapata ellen. (MLSZ 
Versenyszabályzat 58. §. (3) bekezdés alapján.) 
Első ki nem állás miatt a Csabdi vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A 
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) a) pontja alapján hozta 
meg. 
Felhívjuk figyelmüket a Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdésében foglaltakra! 
 
 
 
 



 
Fegyelmi Bizottság határozatai 

 

 
Határozat 

 szám 
Név Ig. szám Egyesület Osztály Paragrafus 

Büntetés 

192/2015-2016 Kertész Attila 342766 Fehérvár FC NB. I. 75. §. 2/b. 
Eltiltva: kett  (2) 

 hétre, 2015.10.05-ig   

193/2015-2016 Kovács Patrik 350104 F nix-Gold FC NB. I. 74. §. 1/b. 
Eltiltva: egy (1) 

 hétre, 2015.09.28-ig   

194/2015-2016 Bélik Máté 399521 Csákvár TK NB. II. 74. §. 1 /b. 
Eltiltva: kett  (2) 

 hétre, 2015.10.05-ig   

195/2015-2016 
Kocsis Vilmos 

Gábor 
320509 Gárdony NB. II. 74. §. 1/b. 

Eltiltva: egy (1) 
 hétre, 2015.09.28-ig   

196/2015-2016 Bognár Sándor 567098 Bicske M. I. 74. §. 1/b. 
Eltiltva: egy (1) 

 hétre, 2015.09.28-ig   

197/2015-2016 
Márton Sándor 

Péter 
468433 Felcsút M. I. 72. §. 2/b. 

Eltiltva: egy (1) 
 hétre, 2015.09.28-ig   

198/2015-2016 Nagy Dániel Attila 256418 
Gárdony-Agárdi 

Gyógyürd  
M. I. 82. §. 1/a. 

Eltiltva: kett  (2)  
feln tt bajnoki    

199/2015-2016 Csikesz Péter 165723 Iváncsa M. I. 77. §. a. 
Eltiltva: egy (1) 
 feln tt bajnoki   

200/2015-2016 Zséfár Sándor 270016 Pusztavám M. I. 72. §. 2/a. 
Eltiltva: egy (1) 
 feln tt bajnoki   

201/2015-2016 Juhász István 117987 Sárszentmiklós M. I. 82. §. 1/a. 
Eltiltva: három (3) 

feln tt bajnoki   

202/2015-2016 Mészáros Szabolcs 399676 Aba-Sárvíz M. II. 74. §. 1/b. 
Eltiltva: egy (1) 

 hétre, 2015.09.28-ig  

203/2015-2016 Réti Richárd 255541 Aba-Sárvíz M. II. 74. §. 1/b. 
Eltiltva: kett  (2) 

 hétre, 2015.10.05-ig   

204/2015-2016 Hollentoner Ákos 195050 Adony M. II. 72. §. 2/a. 
Eltiltva: kett  (2) 

feln tt bajnoki    

205/2015-2016 Szántó Patrik 201489 Adony M. II. 74. §. 1/a. 
Eltiltva: kett  (2) 
 feln tt bajnoki   

207/2015-2016 Petkes Gábor 142111 Besny  M. II. 74. §. 1/a. 
Eltiltva: egy (1) 
 feln tt bajnoki   

208/2015-2016 Banszki Viktor 572910 Etyek M. II. 74. §. 1/a. 
Eltiltva: egy (1) 
feln tt bajnoki   

209/2015-2016 Mózes Patrik 475506 Mány-Bicske M. II. 75. §. 1/b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2015.09.28-ig   

210/2015-2016 Szloboda János 201996 Nagylók M. II. 74. §. 1/a. 
Eltiltva: egy (1) 
 feln tt bajnoki   

211/2015-2016 Jónás Krisztián 519275 Pátka M. II. 78. §. b. 
Eltiltva: egy (1) 

 hétre, 2015.09.28-ig   

212/2015-2016 Ángyás Ferenc 212992 Alcsútdoboz M. III. 82. §. 2/a. 
Eltiltva: három (3)  

feln tt bajnoki 

213/2015-2016 Sch nig Ádám 401742 Csór M. III. 82. §. 1/a. 
Eltiltva: kett  (2) 

feln tt bajnoki 

215/2015-2016 Németh Tamás 153536 Jen  M. III. 
74. §. 1/b. és 

82. §. 2/b. 
Eltiltva: hat (6) 

 hétre, 2015.11.02-ig   

Határozat 
szám 

Egyesület Ford. Sárga 
lap 

Piros 
lap 

Fizetendő 
összeg 

19/2014-2015. Gárdony-Agárdi Gyógyfürd  7. 5 1 8.400,- 
20/2014-2015. Bodajk 7. 5 - 5.000,- 
21/2014-2015. Jen  7. 5 1 5.600,- 
22/2014-2015. Mez falva II. 7. 4 1 4.800,- 



218/2015-2016 Gombita Attila 460627 Mez falva II. M. III. 82. §. 2/a. 
Eltiltva: három (3) 

 feln tt bajnoki   

219/2015-2016 Valki Csaba 111259 Mór II. M. III. 72. §. 2/a. 
Eltiltva: kett  (2) 
 feln tt bajnoki   

220/2015-2016 Franczel István 179591 Baracska ÖF 72. §: 2/a. 
Eltiltva: egy (1) 

 öregfiúk bajnoki   

221/2015-2016 Telek Gábor 202241 Dunafüred ÖF 77. §. a. 
Eltiltva: kett  (2) 
 öregfiúk bajnoki   

222/2015-2016 Szabó György 119695 Gyúró ÖF 77. §. a. 
Eltiltva: egy (1) 

 öregfiúk bajnoki   

223/2015-2016 Szalay Zoltán 580724 Szabadbattyán ÖF 74. §. 1/a. 
Eltiltva: egy (1) 

 öregfiúk bajnoki   

 
 
206/2015/2016. Varga Jenő, a Bakonycsernye szakosztályvezet je, a Bakonycsernye – Pátka 
Megyei II. osztályú mérk zés játékvezet jével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása 
miatt – a Fegyelmi Szabályzat 10. §. 3/a. pontja alapján – írásbeli figyelmeztetésben 
részesítve. 
 
214/2015/2016. Az Iváncsa II.-Beloiannisz – Mez szilas Megyei III. osztályú mérk zésen 
történt rendezési hiányosság miatt – a Fegyelmi Szabályzat 10. §. 4/a. pontja alapján – az 
Iváncsa II.-Beloiannisz vezetése írásbeli figyelmeztetésben részesítve. 
 
216/2015/2016. Varga Ferenc, a Jen  KSK elnöke, a Jen  – Mór II. Megyei III. osztályú 
mérk zés játékvezet jével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi 
Szabályzat 10. §. 3/ca. pontja alapján – kettő (2) soron következő bajnoki mérkőzésen a 
kispadtól eltiltva. 
 
217/2015/2016. A Jen  – Mór II. Megyei III. osztályú mérk zés után történt 
sportszerűtlenségek miatt – a Fegyelmi Szabályzat 10. §. 4/d. pontja alapján – a Jenő soron 
következő egy (1) hazai mérkőzésére szövetségi ellenőrt rendelünk ki az egyesület 
költségére. 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS  
 
1. Igazgatóság tájékoztatása: 
 

a) Felhívjuk a csapatvezet k figyelmét, hogy a bajnokság ideje alatt hétf n, kedden és 
szerdán a hétvégi mérk zések feldolgozása folyik.  

Kérjük, hogy ügyintézés – igazolás, átigazolás, játékengedély, sportorvosi 
kártya – céljából kizárólag az alábbi napokon keressék fel irodánkat. 

  Csütörtök: 08:00 – 16:00 
  Péntek: 08:00 – 12:00 

Az új igazolások elkészítéséhez Születési anyakönyvi kivonat másolata és a 
NYIÁSZ 8. számú mellékletének kitöltése kötelező! 

 
 
 
 



 
 
 

b) Üzlethelyiségen kívül történ  értékesítés: 
- nyugtaadás teljesítésével, 
- a nem jövedéki engedélyes keresked  alkoholterméket, bort, sört, pezsg t, 
köztes alkoholterméket a külön jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, illetve 
közterületi értékesítés [Kertv. 2. § 14. pont], valamint vásáron vagy piacon nem 
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység [Kertv. 2. § 19., illetve 29. pont] 
keretében is értékesíthet, ha az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz - 
legkés bb az értékesítés megkezdése el tt három munkanappal - bejelenti az 
értékesítés helyét és id pontját, rendszeres id közönként ismétl d  értékesítés esetén 
az értékesítési napokat és az egyes napokon az értékesítés kezd  és befejez  
id pontját, valamint a jövedéki termék raktározására használt épület, épületrész címét 
(helyrajzi számát). 
Tiltó rendelkezés: 
- Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási 
intézmény sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven 
aluliak nem vesznek részt.  
- Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a 
versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szerepl  
sportrendezvény kezdetét megel z  két órától a sportrendezvény befejezését követ  
egy óráig terjed  id szakban a sportlétesítmények területén. 

 
 

c) Országos Pályaépítési Program – újabb pályázat indult 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretén belül az 
önkormányzatoknak és sportszervezeteknek lehet ségük nyílik 12x24 méteres 
műfüves grundpálya és 20x40 méteres műfüves kispálya építésére pályázni oly 
módon, hogy a beruházások költségeib l az MLSZ vállalja a 70 %-ot TAO forrásból, 
a pályázóknak pedig a maradék 30 %-ot kell el teremtenie. 
A pályázatok benyújtási határideje 2015. október 9. 
B vebb információ: http://www.mlsz.hu/blog/2015/09/07/ujabb-palyazat-indult/ 
 
 

d) Fair Play Cup 
A középiskolás korosztály számára létrehozott grassroots kispályás labdarúgó program 
(korábban Coca-Cola Cup) a 2015-2016. tanévben Fair Play Cup néven fut tovább. 
Nevezési id szak: 2015. szeptember 1. – 2015. szeptember 30. 
Nevezési felület: http://fairplaycup.mlsz.hu/  
B vebb információ: Gelencsér Tibor (+36 30-723-2036, gelencser.tibor@mlsz.hu)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mlsz.hu/blog/2015/09/07/ujabb-palyazat-indult/
http://fairplaycup.mlsz.hu/
mailto:gelencser.tibor@mlsz.hu


2. Versenybizottság tájékoztatása: 
 

a) A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére hozzájárul az alábbi 
mérk zések id pont és/vagy helyszín módosításaihoz: 

 
ford. mérkőzés osztály kor idő nap óra helyszín 
8. Pákozd – Pázmánd M. II. U-19 15.09.27 vasárnap 13:00 Pákozd 

5. Szabadbattyán – Káloz  ÖF 15.11.14 szombat 13:00 Szabadbattyán 

10. Nádasdladány – Sz.egyháza M. II. U-19 15.10.11 vasárnap 10:00 Nádasdladány 

3. Pusztaszabolcs – Káloz  U-16 15.10.28 szerda 10:00 Káloz 

4. Pákozd – Pátka  U-16 15.11.21 szombat 10:00 Pákozd 

5. Szár – Pákozd  U-16 15.10.28 szerda 15:00 Újbarok 

6. si – GEO  ÖF 15.10.03 szombat 10:00 si 
5. Alba Regia – Baracska  ÖF 15.09.26 szombat 16:00 Székesfehérvár 

8. Ercsi – Lajoskomárom M. I. U-19 15.09.26 szombat 13:00 Ercsi 

5. Páty – Budajen   ÖF 15.09.26 szombat 15:00 Budajen  

9. Mór – Iváncsa M. I. U-19 15.10.03 szombat 09:00 Mór 

8. Szár – Velence M. I. U-19 15.09.26 szombat 09:30 Szár 

8. Aba-Sárvíz – S.miklós II. M. II. Feln tt 15.09.27 vasárnap 15:30 Aba 

8. Gyúró – Alcsútdoboz M. III. Feln tt 15.09.27 vasárnap 15:00 Alcsútdoboz 

4. Csákvár – Szár  U-16 15.09.27 vasárnap 10:00 Lovasberény 

 
 

b) Id pont és helyszín módosítási kérelmeket, csak a honlapunkon szereplő 
nyomtatványon fogadunk el! Ett l eltér  kérelmeket nem veszünk figyelembe! 
 
 

c) Az évadnyitó értekezleten elhangzottaknak megfelel en kell  számú csapat 
jelentkezése esetén futsal bajnokságot szervezünk november közepe és február közepe 
közti id szakban. Kérjük azon csapatokat, akik részt kívánnak venni a 
megszervezend  új bajnokságban, hogy korosztály megjelöléssel (U-16, U-19, feln tt) 
2015. szeptember 24-ig írásban jelezzék! Ezt követ en születik döntés a bajnokság 
megrendezésér l. 

 
 
 

 
 

 
Székesfehérvár, 2015. szeptember 23. 
 
 
 
 
         Bencsik István s.k.      Schneider Béla s.k. 
       Elnök                                   Igazgató 


