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11/2017-18 (2017. 09. 13.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén vasárnap 16,00-tól a Gyulafirátót SE – Tihanyi FC 

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 

 Beérkezési határidő 2017. 09. 18 Hétfő  
e-mail veszprem@mlsz.hu 

 
 

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. 
 

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy a Magyarország-Feröer szigetek VB selejtező mérkőzésre 
meghirdetett ’Gyermekszektor’ kezdeményezésünkre a mai napig 846 db jegyigénylés érkezett.  
Ezért a mai naptól 50 gyermek + 5 felnőtt kísérő jegyigényét tudjuk figyelembe venni.  
 
A meghirdetett 1000 fős limiten felüli igényeket várólistán kezeljük. 
 
Ismételten megerősítjük, hogy minden hozzánk beérkező igényről (2017. október 04., szerda 12:00 óráig a 
kottan.ildiko@mlsz.hu e-mail címre) visszajelzést adunk e-mailben, az elfogadásról és az elutasításról is. 
 „Felhívjuk a figyelmet, hogy az igényeket a beérkezés sorrendje alapján vesszük figyelembe. Minden 
jelentkezésről visszaigazolást küldünk.” 

 
 

Versenybizottsági határozatok 

 
. 151/2017/2018 
A VB Községi SE Magyarpolány Egyesület ügyében sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta: a Versenybizottság az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak 
152/2017/2018 
A VB Úrkút SK Egyesület ügyében sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta: a Versenybizottság az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak 
153/2017/2018 
A VB Peremarton SC Berhida Egyesület ügyében sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta: a Versenybizottság az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
154/2017/2018 
A VB Badacsonytomaji SE Egyesület ügyében sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta: a Versenybizottság az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak 
155/2017/2018 
A VB Nemesgörzsönyi SE Egyesület ügyében sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta: a Versenybizottság az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
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156/2017/2018 
A VB Ajka Kristály SE Egyesület ügyében létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 2) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta: A VB megállapította a második létszámhiányos kiállás tényét, ezért 1 
bünetetőpont levonásra került az Ajka Kristály SE U19-es csapatától 
157/2017/2018 
A VB Nyirád KSE Egyesület ügyében létszámhiány miatt a LVSZ 41.§ (5) a) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta: a VB megállapította az első létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban 
részesíti a Nyirád KSE vezetőségét. 
159/2017/2018 
A VB Diszel SE Egyesület ügyében létszámhiány miatt a LVSZ 41.§ (5) a) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta: a VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti 
a Diszel SE vezetőségét 
160/2017/2018 
A Versenybizottság Elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez az alábbi csapatok ellen: 

- VFC USE (eredményjelző nem működött) 
- Révfülöp NKSE (eredményjelző tábla nincs) 
- Marcalgergelyi SE (rendezői létszám hiánya, nyomtató hiánya) 

165/2017/2018 
A 2017.09.10-én félbeszakadt Balatonakali SE – Dö-Me SE mérkőzés eredményét 3:0-val és 3 ponttal a 
vétlen Balatonakali SE csapata javára igazolta. 
168/2017/2018 
A VB Devecseri SE Egyesület ügyében létszámhiány miatt a LVSZ 41.§ (5) a) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta: a VB megállapította az U16-os mérkőzésen első létszámhiányos kiállás tényét, ezért 
írásbeli megrovásban részesíti a Devecer SE vezetőségét 

Fegyelmi határozatok 

. 2017-18/75 
A FB JOBSFORWARD KFT - VESZPRÉM FOCI CENTRUM USE mérkőzésen történtek alapján Kristály Patrik 
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b), 21.§ (1) b)  eltiltja 1 (egy) hétre 
(2017.09.10-09.16-ig a játéktól  
2017-18/76 
A FB FC AJKA - HÉVÍZ SK mérkőzésen történtek alapján Král Lívió Eliot  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 
b),  9.§ (1) d) 2) és 11.§ (1-2) b)  eltiltja 1 (egy) hétre (2017.09.11-09.17-ig) a játéktól  
2017-18/77 
A FB FC AJKA - HÉVÍZ SK mérkőzésen történtek alapján Nemes Máté hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 
b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b) eltiltja 1 (egy) hétre (2017.09.11-09.17-ig) a játéktól  
2017-18/78 
A FB BALATONFÜREDI FC - ÚRKÚT SK mérkőzésen történtek alapján Marics Gábor vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a eltiltja 3 (három) bajnoki mérkőzéstől   
2017-18/79 
A FB PEREMARTON SC BERHIDA - CSETÉNY SE mérkőzésen történtek alapján Rummel Szabolcs vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a) eltiltja 2 (kettő) bajnoki mérkőzéstől   
2017-18/80 
A FB PÉTI MUNKÁS TESTEDZŐK EGYESÜLETE - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján 
Fenyvesi Ákos hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 13.§ (3) a) eltiltja 2 (kettő) bajnoki 
mérkőzéstől  
2017-18/81 
A FB PEREMARTON SC BERHIDA - CSETÉNY SE mérkőzésen történtek alapján Bakács Zoltán hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 11.§ (1-2) b) 14.§ (2) b) eltiltja 1 (egy) hétre (2017.09.10-09.16-ig) 
a játéktól   
2017-18/82 
A FB PÉTI MUNKÁS TESTEDZŐK EGYESÜLETE - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján 
Szentgyörgyvári Krisztofer Patrik hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b), 21.§ (2) 
b) eltiltja 2 (kettő) hétre (2017.09.11-09.14-ig) a játéktól 
2017-18/83 
A FB SÜMEG VSE - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján Makkos Attila hazai csapat labdarúgója 8.§ 
(1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 21.§ (2) b) eltiltja 1 (egy) hétre (2017.09.11-09.17-ig) a játéktól 
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2017-18/84 
A FB BORSOSGYŐRI ISE - KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET KERTA mérkőzésen történtek alapján Tóth Ákos 
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a) eltiltja 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől   
2017-18/85 
A FB KINIZSI SC MIHÁLYHÁZA - DABRONY SC mérkőzésen történtek alapján Csejtei Tamás vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 16.§ (a) eltiltja 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől   
2017-18/86 
A FB TAPOLCAFŐI SE - NYÁRÁD SE mérkőzésen történtek alapján Nagy Gyula vendég csapat labdarúgója 
8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 21.§ (1) a) eltiltja 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől   
2017-18/87 
A FB KOLONTÁR KÖZSÉGI SE - KISLŐDI FC mérkőzésen történtek alapján Gyurán Gábor vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 17.§ a) eltiltja 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől 
2017-18/88 
A FB RÉVFÜLÖPI NKSE - LESENCEISTVÁND-UZSA SE mérkőzésen történtek alapján Szegi Ádám vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a) eltiltja 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől   
2017-18/89 
A FB VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ SPORTKÖR - PÉTI MUNKÁS TESTEDZŐK EGYESÜLETE mérkőzésen 
történtek alapján Széplaki Szabolcs hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 16.§ b) eltiltja 1 
(egy) hétre (2017.09.10-09.16-ig) a játéktól   
2017-18/90 
A FB DEVECSERI SPORTEGYESÜLET - UGOD SPORTEGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján Nagy 
Máté István hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 16.§ b), 14.§ (2) b) eltiltja 1 (egy) hétre 
(2017.09.10-09.16-ig) a játéktól   
2017-18/91 
A FB KÖZSÉGI SE MAGYARPOLÁNY - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján Községi SE 
Magyarpolány hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   6.000.- Ft, azaz Hatezer 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.   
2017-18/92 
A FB BALATONFÜREDI FC - ÚRKÚT SK mérkőzésen történtek alapján Úrkút SK vendég sportszervezet 8.§ 
(3) a), 9.§ (3) q) és   8.400.- Ft, azaz Nyolcezernégyszáz 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. 
2017-18/93 
A FB PEREMARTON SC BERHIDA - CSETÉNY SE mérkőzésen történtek alapján Peremarton SC Berhida 
hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   6.000.- Ft, azaz Hatezer 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.   
2017-18/94 
A FB BADACSONYTOMAJI SE - TÓTVÁZSONYI SE mérkőzésen történtek alapján Badacsonytomaji SE 
hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és 5.000.- Ft, azaz Ötezer 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.   
2017-18/95 
A FB NEMESGÖRZSÖNYI SPORTEGYESÜLET - PÁPAI EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB mérkőzésen 
történtek alapján Nemesgörzsönyi SE hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és 4.000.- Ft, azaz Négyezer 
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. 
2017-18/98 
A FB VFC USE A - TIHANYI FUTBALL CLUB mérkőzésen történtek alapján VFC USE "A" 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) nem biztosította. 
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2017-18/99 
A FB RÉVFÜLÖPI NKSE - LESENCEISTVÁND-UZSA SE mérkőzésen történtek alapján Révfülöpi NKSE 
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) nem biztosította. 
2017-18/100 
A FB MARCALGERGELYI SE - MARCAL-VÖLGYE CSÖGLEI SE mérkőzésen történtek alapján 
Marcalgergelyi 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) nem biztosította. 
 2017-18/101 
A FB BALATONFÜREDI FC - ÚRKÚT SK mérkőzésen történtek alapján Marics Máté vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a) eltiltja 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől   
2017-18/102 
A FB BALATONFÜREDI FC - ÚRKÚT SK mérkőzésen történtek alapján Balatonfüredi FC hazai sportszervezet 
8.§ (3) a), e) (1), 9.§ c)d) és 33.§ rendezői létszám duplájára emelése és szövetségi ellenőr fogadása (a 
sportszervezet saját költségére)  a következő 3 (három) hazai mérkőzésre. Rendezői hiányosság 
2017-18/103 
A FB KINIZSI SC MIHÁLYHÁZA - DABRONY SC mérkőzésen történtek alapján Kinizsi SC Mihályháza hazai 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p), 10.§ (5) és 27.§ a), 41. § 30.000.-Ft, azaz Harmincezer forint 
pénzbüntetésre sújtja, melyet 2017. december 31-ig felfüggeszt.. Jogosulatlan játék 
 
 
 
Veszprém, 2017. szeptember 13. 

 

 Csik Ferenc 
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