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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén szombat 16,30-tól a Balatonfüred – Úrkút mérkőzés 

közvetítése lesz élőben látható 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatot írt ki az amatőr 
labdarúgó csapatok pályáinak fejlesztésére, melynek 

feltételeit és az ezzel kapcsolatos további információk itt 
találják : 

 
 

Kattintson: Ide 
 
 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

Meghívom Önöket a Küldöttválasztó gyűlésre. 
Időpontja: 2017. 09. 18. (hétfő) 16.00 óra 

Helyszíne: Stadion Tanácsterem (Veszprém, Wartha V. u. 3.) 
 

A Küldöttválasztó gyűlés napirendi pontja: 
 

- 2 fő küldött megválasztása az MLSZ következő közgyűlésére. 
Felhívom a figyelmet, hogy minden csapat hivatalos képviselője szavazhat. 

 
A gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

 
A ligaértekezleteken említett csapatonkénti 10-10 labda szállítását az ADIDAS csak november közepére 
tudta vállalni. Kérem türelmüket, a pontos átvételről értesíteni fogjuk Önöket. 
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Mérkőzés módosítási kérelmek 
 
A mérkőzés módosítási kérelmek ügyintézése a következő: 

1. A kérelmező csapat beadja az IFA rendszeren keresztül melyik mérkőzésre milyen új időpontot 
szeretne, leírja, hogy milyen okból 

2. A rendszer automatikus e-mail üzenetet küld a másik csapat „verseny ügyintézőnek” megjelölt 
személy e-mail címére. 

3. A másik csapat belép az IFA rendszerbe és jóváhagyja a kérelmet. Felhívom a figyelmet, hogy 
ez az a dátum (amikor jóváhagyja a másik csapat) amit a Versenybizottság vizsgál, hogy mikor 
érkezett be a kérelem. 

4. Csak mindkét csapat által beadott kérelmet vizsgál a versenybizottság és azt az összeget kell 
mérkőzés módosítási díj címén befizetni, ami akkor esedékes, amikor a másik csapat 
jóváhagyta a kérelmet. 

A fentiek miatt javaslom, hogy előzetesen telefonon, vagy személyesen beszéljék át a mérkőzés 
módosításokat, és amikor megegyezés van, akkor indítsák el a kérelmet az IFA rendszerben, mert így 
elkerülhetőek lesznek a késedelmek és e-miatt a szükséges díj befizetésének emelkedése. 

 
Az elmúlt fordulókban több olyan eset volt, amikor a mérkőzés helyszínén nem volt olyan személy, aki 
a csapat részéről be tudott volna lépni az IFA rendszerbe. Így nem tudtak felvinni sem összeállítást, 
sem a jegyzőkönyvet nem tudták jóváhagyni. Kérjük Önöket, hogy jelezzék felénk amennyiben 
szükséges több személynek hozzáférést adni, hogy ilyen anomáliák ne forduljanak elő a jövőben! 
 
Ismételten felhívom a figyelmet, hogy azon csapatok ahol nem lesz eredményjelző (minimum 25 cm-
es méret számmal, és a nézők számára látható helyen), nem lesz az előírásnak megfelelő rendezői 
létszám, ill. nem használják a megkülönböztető mellényeket, ill. a helyszínem nem bocsájtják 
rendelkezésre a laptopot, nyomtatót használható állapotban 10 000 Ft díj megfizetésére lesznek 
kötelezve a hiányosságok miatt. 

 
 

Versenybizottsági határozatok 

128/2017/2018 
A VB Balaton SE Szigliget Egyesület ügyében létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) a) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta: A VB megállapította az 1. alkalommal létszámhiányos kiállás tényét, ezért 
írásbeli megrovásban részesíti a Balaton SE Szigliget csapatát1 
132/2017/2018 
A Versenybizottság Elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez az alábbi csapatok ellen: 

- Nyirád KSE (eredményjelzőt nem használták, csak a II.félidőben, rendezői hiányosság),  
- Csetény SE (a jásdi pályán nem volt eredményjelző) 
- Zánka SC (nem volt eredményjelző) 
- Márkó SE (eredményjelző nem volt) 
- Lovászpatona SE (eredményjelző nem volt) 
- Palota-Vidék Öskü FC (eredményjelző tábla volt, viszont azt nem kezelte senki az U19-es 

mérkőzésen) 
- Somlószőlós SC (eredményjelzőt nem használtak) 
- Hunyadi SE Gecse (nem volt eredményjelző) 

135/2017/2018 
A 2017/18.évi Megyei U16 Nyugati bajnokságából az FC Ajka csapata bejelentette visszalépését. A 
Versenybizottság a visszalépést tudomásul vette és a U16 nyugati bajnokságából az egyesületet kizárta. A 
sorsolt ellenfelei a mérkőzések napján szabadnaposok lesznek. 
 

Fegyelmi határozatok 

2017-18/053 
A FB PÁPAI ELC - BALATONFÜREDI UTÁNPÓTLÁS SC mérkőzésen történtek alapján Horváth Ádám hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 13.§ (3) b) eltiltás 2 (kettő) hét (2017.09.01-2017.09.14) 
időtartamra  
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2017-18/054 
A FB ÜSTÖKÖS FC GYŐR USE - FC AJKA mérkőzésen történtek alapján Herendi Lóránd vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b) eltiltás 1 (egy) hét (2017.09.03-2017.09.10) időtartamra  
2017-18/055 
A FB ÚRKÚR SK - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján Makkos Attila vendég csapat labdarúgója 8.§ 
(1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14. § (2) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől 
2017-18/056 
A FB FŰZFŐI AK - ZIRC-DUDAR SE mérkőzésen történtek alapján Szabó Patrik hazai csapat labdarúgója 
8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 15: § (2) a) eltiltás 6 (hat) bajnoki mérkőzéstől, ököllel nyakon ütötte ellenfelét, 
majd megfenyegette 
2017-18/057 
A FB VÁRPALOTAI BSK - PEREMARTON SC BERHIDA mérkőzésen történtek alapján Tombor Ákos hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14. § (2) b) eltiltás 1 (egy) hét (2017.09.03-2017.09.10) 
időtartamra  
2017-18/058 
A FB VÁRPALOTAI BSK - PEREMARTON SC BERHIDA mérkőzésen történtek alapján Varga Benjamin 
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14. § (2) b) 15.§ (2) b) eltiltás 6 (hat) hét (2017.09.03-
2017.10.14.) időtartamra, buktatta ellenfelét, majd mellkason lökte, társai fogták le. 
2017-18/059 
A FB PALOTA-VIDÉK 2000 ÖSKÜ FC - NEMESSZALÓK ESE mérkőzésen történtek alapján Peintler Tamás 
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 15. § (2) a) eltiltás 6 (hat) bajnoki mérkőzéstől, kézzel 
fejbe vágta és nagy erővel megdobta labdával a földön fekvő ellenfelét. 
2017-18/060 
A FB PALOTA-VIDÉK 2000 ÖSKÜ FC - NEMESSZALÓK ESE mérkőzésen történtek alapján Horváth Márk 
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 13.§ (3) a) eltiltás 5 (öt) bajnoki mérkőzéstől, durván 
belerúgott földön fekvő ellenfelébe, amikor a labda nem volt játékban. 
2017-18/061 
A FB TÓTVÁZSONYI SE - HERENDI PORCELÁN SK mérkőzésen történtek alapján Németh Gergely vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől 
2017-18/062 
A FB PEREMARTON SC BERHIDA - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján Deák Ferenc 
Ferdinánd vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (1) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki 
mérkőzéstől   
2017-18/063 
A FB KISLŐDI FC - APÁCATORNA LC mérkőzésen történtek alapján Altner Roland vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől  
2017-18/064 
A FB LESENCEISTVÁND-UZSA SE - ZALAHALÁPI IFJÚSÁGI ÉS SPORTEGYESÜLET mérkőzésen 
történtek alapján Farkas Dávid vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21. § (1) a) eltiltás 1 
(egy) bajnoki mérkőzéstől  
2017-18/065 
A FB NYIRÁD KÖZSÉGI SE - SZAMARAS SE mérkőzésen történtek alapján Nyirád Községi SE hazai 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§ (g) 41.§ 10.000.-Ft, azaz. Tízezer forint pénzbüntetésre sújtja, 
mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott 
számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg. A rendező egyesület az MLSZ 
által előírt feltételek működését (eredményjelző,internet) nem biztosította. 
2017-18/066 
A FB ZÁNKA SC - KÁPTALANTÓTI LKE mérkőzésen történtek alapján Zánka SC hazai sportszervezet 8.§ 
(3) a), 9.§ (3) p) és 33.§ (g) 41.§ 10.000.-Ft, azaz. Tízezer forint pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a 
határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A 
teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg. A rendező egyesület az MLSZ által előírt feltételek 
működését (eredményjelző,internet) nem biztosította. 
2017-18/067 
A FB MÁRKÓ SE - NAGYESZTERGÁR SE mérkőzésen történtek alapján Márkó SE hazai sportszervezet 8.§ 
(3) a), 9.§ (3) p) és 33.§ (g) 41.§ 10.000.-Ft, azaz. Tízezer forint pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a 
határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A 
teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg. A rendező egyesület az MLSZ által előírt feltételek 
működését (eredményjelző,internet) nem biztosította. 
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2017-18/068 
A FB LOVÁSZPATONA SPORTEGYESÜLET - MAGYARGENCS SE mérkőzésen történtek alapján 
Lovászpatona SE hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§ (g) 41.§ 10.000.-Ft, azaz. Tízezer forint 
pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles 
a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg. A rendező egyesület 
az MLSZ által előírt feltételek működését (eredményjelző,internet) nem biztosította. 
2017-18/069 
A FB PALOTA-VIDÉK 2000 ÖSKÜ FC - NEMESSZALÓK ESE mérkőzésen történtek alapján Palota-Vidék 
2000 Öskü FC hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§ (g) 41.§ 10.000.-Ft, azaz. Tízezer forint 
pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles 
a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg. A rendező egyesület 
az MLSZ által előírt feltételek működését (eredményjelző,internet) nem biztosította. 
2017-18/070 
A FB SOMLÓSZŐLŐS SC - BALATONKENESE VÁROSI SPOTREGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján 
Somlószőlős Sc hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§ (g) 41.§ 10.000.-Ft, azaz. Tízezer forint 
pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles 
a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg. A rendező egyesület 
az MLSZ által előírt feltételek működését (eredményjelző,internet) nem biztosította. 
2017-18/071 
A FB HUNYADI SE GECSE - ADÁSZTEVELI SPORTEGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján Hunyadi SE 
Gecse hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§ (g) 41.§ 10.000.-Ft, azaz. Tízezer forint 
pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles 
a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg. A rendező egyesület 
az MLSZ által előírt feltételek működését (eredményjelző,internet) nem biztosította. 
2017-18/072 
A FB CSETÉNY SPORT EGYESÜLET - DEVECSERI SPORTEGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján 
Csetény SE hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§ (g) 41.§ 10.000.-Ft, azaz. Tízezer forint 
pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles 
a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg. A rendező egyesület 
az MLSZ által előírt feltételek működését (eredményjelző,internet) nem biztosította. 
2017-18/073 
A FB LESENCEISTVÁND-UZSA SE - ZALAHALÁPI IFJÚSÁGI ÉS SPORTEGYESÜLET mérkőzésen 
történtek alapján Lesenceistvánd-Uzsa SE hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§ (g) 41.§ 10.000.-
Ft, azaz. Tízezer forint pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő 
hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít 
meg. A rendező egyesület az MLSZ által előírt feltételek működését (eredményjelző,internet) nem biztosította.  
2017-18/074 
A FB NYIRÁD KÖZSÉGI SE - SZAMARAS SE mérkőzésen történtek alapján Nyirád Községi SE hazai 
sportszervezet 8.§ (3) a) 9.§ (3) c) d) és 33.§ A következő 2 (kettő) hazai mérkőzésre a rendezői létszámot 
kétszeresére köteles növelni, és saját költségére szövetségi ellenőrt köteles fogadni. A rendezők feladatukat 
nem látták el a játékvezetők felszólítása ellenére sem. 
 

 

Mellékletek 

 

Veszprém, 2017. szeptember 08. 

 

 Csik Ferenc 

 MLSZ Veszprém Megyei igazgató 
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