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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén szombat 14,00-tól a Úrkút – Tihany mérkőzés 

közvetítése lesz élőben látható 

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 
Az utazáshoz a busz rendelését és költségét egyeztetés után az MLSZ Veszprém Megyei 
Igazgatósága biztosítja! Kérem november 3-ig számunkra leadni a busz igényeket. 
 

2017. november 14., (kedden) 20:15 Budapest, a Groupama Arénában kerül megrendezésre 
a  Magyarország- Costa Rica válogatott labdarúgó mérkőzés, melyre az MLSZ lehetőséget 
biztosít a grassroots programokban résztvevő egyesületekben, iskolákban (Bozsik-programok, Fair 
Play Cup, szociális programok) focizó gyerekek és nevelőik számára, hogy a „Gyermekszektor-
program” keretében térítésmentesen nézhessék meg a mérkőzést, szurkolhassanak, buzdítsák a 
mieinket! 
  

A gyermekek és kísérőik részére 900 darab szurkolói jegy áll rendelkezésre. 
  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az igényeket a legrövidebb időn belül várjuk a 
kottan.ildiko@mlsz.hu 
e-mail címre, amiket a beérkezés sorrendje alapján veszünk figyelembe. Minden 
jelentkezésről visszaigazolást küldünk. 
  

Jegyet igényelni minimum 10 gyerekenként + 1 felnőtt kísérő számára lehet. (pld.: min.10 
gyerek  + 1 felnőtt kísérő, min.20 gyermek + 2 kísérő…),  
egy intézmény/sportszervezettől összesen maximum 30 gyerek + 3 felnőtt kísérő számára. 
Ettől eltérő igényeket nem tudunk fogadni. 
A jegyigényeket a csatolt Excel táblázatban kérjük. /VAGY szurkolói kártyaszám,  VAGY 
születési adatok szükségesek./ A táblázatot a Körlevél mellékleteként megtalálják. 

 

A jövő héttől kezdődően a fegyelmi határozatok értesítési módja a szabályzat szerint 
fog történni. (lásd melléklet) 
 
Elsődlegesen a hivatalos körlevél kiküldése illetve a honlapra kerülése (a korábbi) 
számít az értesítés időpontjának 
Ettől korábbi időpont is lehetséges amennyiben más formátumban korábban 
értesítettük az érintettet (posta, fax, közvetlen e-mail) 
 
Kérek mindenki rendszeresen nézze az elektronikus leveleit illetve a honlapunkat az 
információk eléréséért) 
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Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy mérkőzés megrendezése a 
bejelentett főpályán lehetséges. 
Amennyiben a játékvezető nem találja alkalmasnak a pályát a 
mérkőzésre abban az esetben van lehetőség a tartalék pálya 
használatára. 
Egyéb esetekben a Versenybizottság jogosult előzetes írásbeli kérésre 
engedélyt adni a pályahasználattól való eltérésre. 

 

Mellékelem a pályázati kiírás módosított útmutatóját és a kapcsolt 
kormányrendeletet. 

Egyéb anyagokat holnaptól a http://veszprem.mlsz.hu/ 
oldalon megtalálják és letölthetőek. 

Főbb változás az előzőekben közölt információktól eltérően: 
Az önrész mértéke 

• Amennyiben az igénylő székhelye vagy a fejlesztés megvalósulásának 
helyet adó 

település szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a 
besorolás 

feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. vagy 3. 
mellékletében, akkor az önerő a pályázat által támogatott műszaki 

tartalom becsült 
bruttó költségének 10%-a 

vagy 
• Minden más esetben az önrész mértéke a pályázat által támogatott 

műszaki tartalom 
becsült bruttó költségének 30%-a. 

 
A ligaértekezleteken említett csapatonkénti 10-10 labda szállítását az ADIDAS csak 
november közepére tudta vállalni. Kérem türelmüket, a pontos átvételről értesíteni fogjuk 
Önöket. 
 

Téli Kupa sorozatunkra a honlapon megtalálják a versenykiírást. ITT 
Nevezési határidő: 2017. november 03. (péntek) 12,00 óra.  

Csak a nevezési díjat befizető sportszervezet nevezését tudjuk elfogadni. 
Nevezési díj 16 000 Ft, számlaszámunk a fejlécben megtalálható. 
 
Várható helyszínek: Veszprém, AJKA, Pápa, Pét, Balatonfüred 
Kezdési időpont: 2018. január második hétvégéje. 
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Az óvási és fellebbezési díjak összegét az MLSZ Díjfizetési Rendjének 2. és 3. pontja 
szabályozza. Megtalálható az alábbi linken: 

 
http://dokumentumtar.mlsz.hu/02_Szabalyzatok/02_Labdarugas_uzemeltetesi_szabalyzatok/01_Verse

nyeztetesi_szabalyzatok/DR/DR_2017_2018_1_%2820170615%29.pdf 

 
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.  

 
Felhívjuk a figyelmet a rendezőknek a korláton belül jól látható helyen kell tartózkodniuk! 
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Versenybizottsági határozatok 

 
282/2017/2018 
A VB Nemesszalók ESE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 1) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli 
megrovásban részesíti a Nemesszalók ESE vezetőségét. 
283/2017/2018 
A VB Mezőlaki SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  a VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti 
a Mezőlaki SE vezetőségét. 
284/2017/2018 
A VB Badacsonytomaji SE Egyesület ügyében  létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 42.§ (2) 
c) 2) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította a 2. létszámhiányos kiállás tényét. 
Egy büntető pont levonása a Badacsonytomaji SE U19-es csapatától. A mérkőzés az 52. percben 
félbeszakadt, mert a vendég csapat létszáma sérülések miatt 7 fő alá csökkent. A VB a Versenyszabályzat 
44.§ (2) a) 1) alapján a mérkőzés pályán elért eredményét (15:0) jóváhagyja. 
285/2017/2018 
A VB a Balatonfüredi FC 2017/18. évi őszi I. Bozsik U13-as tornán való ki nem állás vétsége miatt az alábbi 
határozatot hozta: A 2017.10.16-án kelt 267/2017/2018. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

Fegyelmi határozatok 

 
2017-18/229 
BALATONFÜREDI FC – ÚRKÚT SK mérkőzésen történtek alapján Balatonfüred FC  hazai sportszervezet  
8.§ (3) a), e) (1),  9.§ c) d) és 33.§ a rendezői létszám duplájára emelése és szövetségi ellenőr fogadása a 
sportszervezet saját költségére a következő 2 hazai mérkőzésre. (A FB 2017-18/102. sz. határozatát a 
Fellebbviteli Bizottság hatályon kívül helyezte és új eljárást rendelt el.) 
2017-18/231 
A FB BALATONALMÁDI SE - BALATONFÜREDI FC mérkőzésen történtek alapján  Pálfi Róbert  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre. 
2017-18/232 
A FB UGOD SE - PEREMARTON SC BERHIDA mérkőzésen történtek alapján  Szabó Alex  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 13.§ (3) a)  eltiltja 3 bajnoki mérkőzésre.   
2017-18/233 
A FB UGOD SE - PEREMARTON SC BERHIDA mérkőzésen történtek alapján  Lendvai István  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 21.§ (1) b), 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.10.23.-
10.29-ig) a játéktól.   
2017-18/234 
A FB GYULAFIRÁTÓT SE - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Tombor Ákos  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.10.23.-10.29-ig) a játéktól.   
2017-18/235 
A FB ZALAHALÁPI IFJÚSÁGI ÉS SPORTEGYESÜLET - BALATONSZEPEZD ÖKSC mérkőzésen történtek 
alapján  Hári Krisztián  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2017-18/236 
A FB BALATONEDERICS SC - KÁPTALANTÓTI LKE mérkőzésen történtek alapján  Farkas Szabolcs  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2017-18/237 
A FB PEREMARTONI SPORT CLUB BERHIDA - BALATONALMÁDI SPORT EGYESÜLET mérkőzésen 
történtek alapján  Bálint András  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 
hétre (azaz 2017.10.22.-10.28-ig) a játéktól.   
2017-18/238 
A FB MAGYARPOLÁNY SPORT EGYESÜLET - PÁPAI EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB mérkőzésen 
történtek alapján  Viszt Balázs  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b), 21.§ (1) 
b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.10.22.-10.28-ig) a játéktól.   
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2017-18/239 
A FB CSOPAK SC - BADACSONYTOMAJI SE mérkőzésen történtek alapján  Makó István  hazai csapat 
sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) c) 1) és 22.§ (1) b)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre sportszakemberi 
tevékenységtől.   
2017-18/240 
A FB BORSOSGYŐRI ISE - MEZŐLAKI SE mérkőzésen történtek alapján  Máté István  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 15.§ (1) a)  eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2017-18/241 
A FB BORSOSGYŐRI ISE - MEZŐLAKI SE mérkőzésen történtek alapján  Bertha Ádám  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a), 16.§ a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2017-18/243 
A FB CSOPAK SC – PV ÖSKÜ FC mérkőzésen történtek alapján  Lóczi Róbert  vendég csapat labdarúgója 
8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 15.§ (2) a) 10.§ (4) b) eltiltja 5 bajnoki mérkőzésre (A FB 2017-
18/137. sz. határozatát a Fellebbviteli Bizottság hatályon kívül helyezte és új eljárást rendelt el.) 
2017-18/244 
A FB ÚRKÚT SK - BALATONALMÁDI SE mérkőzésen történtek alapján  Borda Patrik  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 18.§ (2) a) 10.§ (3) eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2017-18/245 
A FB ÚRKÚT SK - BALATONALMÁDI SE mérkőzésen történtek alapján  Lendvai Károly  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 18.§ (2) a) 10.§ (3) eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2017-18/246 
A FB ÚRKÚT SK - BALATONALMÁDI SE mérkőzésen történtek alapján  Garai Péter  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 15.§ (2) a) 10.§ (3) eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2017-18/247 
A FB ÚRKÚT SK - BALATONALMÁDI SE mérkőzésen történtek alapján  Úrkút SK  hazai sportszervezet 8.§ 
(3) a), e), 9.§ (3) b) és 33.§  A sportszervezet három hazai mérkőzésre köteles saját költségére 
sportszövetségi ellenőrt fogadni.  (nem tett eleget rendezői feladatainak) 
 

Mellékletek 

 
1. Téli Kupa nevezési lap 

 
 
Veszprém, 2017. október 26. 

 

 Csik Ferenc 

 MLSZ Veszprém Megyei igazgató 
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