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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén szombat 13,30-tól a Tihany – Balatonfüred 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. 

 

Ettől a 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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A Versenybizottság felhívja a csapatok figyelmét, hogy az időjárás 
változására való tekintettel az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatát tartsák 
be! (öltöző, játékvezetői öltöző fűtése, melegvíz biztosítása) 

 
A Körlevél mellékleteként megtalálják a Versenyszabályzat 32.§ -ának 1) 
pontját, mely rendelkezik a szükség-játékvezetőről. 
 

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. 

 
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. 
 
 

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 

 
291/2017/2018 
A VB Tapolcafői SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ  alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét. A Versenyszabályzat 42.§ (1) a) 1) 
alapján írásbeli megrovásban részesíti a Tapolcafői SE vezetőségét. 
292/2017/2018 
A VB Eplényi SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ  alkalmazásával a következő határozatot 
hozta:  A VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét. A Versenyszabályzat 42.§ (1) a) 1) alapján 
írásbeli megrovásban részesíti a Eplényi SE vezetőségét. 
293/2017/2018 
A VB Balatonszepezd ÖKSC Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ  alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét. A Versenyszabályzat 42.§ (1) a) 1) 
alapján írásbeli megrovásban részesíti a Balatonszepezdi ÖKSC vezetőségét. 
294/2017/2018 
A VB  Magyarpolány SE-Ugod SE U19 mérkőzés ügyében  Mérkőzés megszakítása, beszüntetése miatt a 
következő határozatot hozta:  A mérkőzés a 10. percben az időjárás miatt félbeszakadt, és nem is lehetett 
folytatni. A Versenyszabályzat 43.§ (1) f) 1) alapján a mérkőzést újra kell játszani. Az újrajátszandó 
mérkőzés rendezője az eredeti pályáválasztó csapat. Az LVSZ 41.§ (4) e) alapján a két egyesületnek 
2017.11.02. (csütörtök) 10.00 óráig érkeztetni kell a mérkőzés új időpontjáról a megállapodást. Ennek 
hiányában a VB jelöli ki az új időpontot, amely ellen fellebbezésnek helye nincs. 
295/2017/2018 
A VB FC Zirc-Sümeg VSE U19 mérkőzés ügyében  Mérkőzés megszakítása, beszüntetése miatt a 
következő határozatot hozta:  A mérkőzés a 16. percben az időjárás miatt félbeszakadt, és nem is lehetett 
folytatni. A Versenyszabályzat 43.§ (1) f) 1) alapján a mérkőzést újra kell játszani. Az újrajátszandó 
mérkőzés rendezője az eredeti pályáválasztó csapat. Az LVSZ 41.§ (4) e) alapján a két egyesületnek 
2017.11.02. (csütörtök) 10.00 óráig érkeztetni kell a mérkőzés új időpontjáról a megállapodást. Ennek 
hiányában a VB jelöli ki az új időpontot, amely ellen fellebbezésnek helye nincs.. 
296/2017/2018 
A VB Csetény SE –Gyulafirátót SE U19 mérkőzés ügyében  Mérkőzés megszakítása, beszüntetése miatt a 
következő határozatot hozta:  A mérkőzést a 66. percben a Versenyszabályzat 43.§ (1) h) alapján a 
játékvezető félbeszakította, mert a vendég csapat létszáma sérülések miatt 7 fő alá csökkent. A VB a 
Versenyszabályzat 44.§ (2) a) 1) pontja alapján a mérkőzés pályán elért eredményét (9:0) jóváhagyja. 
297/2017/2018 
A VB Tótvázsonyi SE – TIAC VSE U19 mérkőzés ügyében  Mérkőzés megszakítása, beszüntetése miatt a 
következő határozatot hozta:  A mérkőzés a 12. percben az időjárás miatt félbeszakadt, és nem is lehetett 
folytatni. A Versenyszabályzat 43.§ (1) f) 1) alapján a mérkőzést újra kell játszani. Az újrajátszandó 
mérkőzés rendezője az eredeti pályáválasztó csapat. Az LVSZ 41.§ (4) e) alapján a két egyesületnek 
2017.11.02. (csütörtök) 10.00 óráig érkeztetni kell a mérkőzés új időpontjáról a megállapodást. Ennek 
hiányában a VB jelöli ki az új időpontot, amely ellen fellebbezésnek helye nincs. 
298/2017/2018 
A VB Devecser SE Egyesület ügyében  el nem utazás, ki nem állás miatt a következő határozatot hozta:  A 
VB megállapította az el nem utazás, ki nem állás tényét. A Versenyszabályzat 41.§ (3) b) pontja alapján 
megállapította a mérkőzés elmaradásában a Devecser SE versenyügyi felelősségét. A LVSZ 41.§ (4) a) 
pontja alapján a mérkőzést 3 pont 3:0-val a Várpalotai BSK U19-es csapata javára igazolja. A 
Versenybizottság elnöke az el nem utazás, ki nem állás vétsége miatt fegyelmi eljárást kezdeményez a 
Devecser SE ellen.  
299/2017/2018 
A LVSZ és az Infrastruktúra szabályzat be nem tartása miatt a Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást 
kezdeményez az alábbi csapatok ellen: 
Tapolcafői SE (a 2017.10.28-ai Tapolcafői SE – Borsosgyőri ISE (1246520) mérkőzésen nem volt 
eredményjelző, 2 fő rendező volt, a mérkőzés végére 1 fő maradt) 
Herendi PSK (a 2017.10.28-ai Herendi PSK – Szentantalfa NVSE (1272726) mérkőzésen a rendezők nem 
viselték a mellényt, nem működött az eredményjelző) 
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300/2017/2018 
A VB Balatonszőlős SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ  alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB megállapította a 2. létszámhiányos kiállás tényét. A Versenyszabályzat 42.§ (1) a) 
2) alapján egy büntető pont levonása a Balatonszőlős SE-től. 
305/2017/2018 
A LVSZ és az Infrastruktúra szabályzat be nem tartása miatt a Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást 
kezdeményez az alábbi csapat ellen: 
Dörögd-Halimba SE (a 2017.10.29-ei Dörögd-Halimba SE – Somlószőlős SE (1272728) U19-es 
mérkőzésen nem volt rendező) 
 

Fegyelmi határozatok 

 
2017-18/242 
A FB NEMESVITA SE - ZALAHALÁPI IFJÚSÁGI ÉS SPORTEGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján  
Kovács Martin  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 21.§ (1) a)  eltiltja 2 bajnoki 
mérkőzésre   
2017-18/249 
A FB ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TE 1904 - BALATONFÜREDI UTÁNPÓTLÁS SC mérkőzésen 
történtek alapján  Lázár Patrik  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 
egy hétre (azaz 2017.10.28.-11.03-ig) a játéktól   
2017-18/250 
A FB ZIRC-DUDAR SE - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján  Sipos Martin  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2017-18/251 
A FB ZIRC-DUDAR SE - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján  Orbán Péter  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (3) a)  eltiltja 3 hónapra (azaz 2017.10.30.-2018.01.31-ig) a 
játéktól (tettleg bántalmazta a játékvezetőt)  
2017-18/252 
A FB ÚRKÚT SK - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Gál Krisztián  vendég csapat labdarúgója 8.§ 
(1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2017-18/253 
A FB TÓTVÁZSONYI SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Kovács Marcell  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2017-18/254 
A FB DÖRÖGD-HALIMBA SE - SOMLÓSZŐLŐS SC mérkőzésen történtek alapján  Novák Márk  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.10.30.-11.06-ig) a 
játéktól.  2017-18/255 
A FB HUNYADI SE GECSE - NAGYACSÁD SPORTEGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján  Farkas 
Antal  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2017-18/256 
A FB HUNYADI SE GECSE - NAGYACSÁD SPORTEGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján  Gyenge 
Dávid  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2017-18/257 
A FB NAGYESZTERGÁR SE - BAKONYBÉL SZSE mérkőzésen történtek alapján  Varga Balázs  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2017-18/258 
A FB TAPOLCAFŐI SE - BORSOSGYŐRI ISE mérkőzésen történtek alapján  Tapolcafői 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 mérkőzésen nem volt 
eredményjelző, 2 fő rendező volt, a mérkőzés végére 1 fő maradt)  
2017-18/259 
A 2017.10.21-én lejátszott Borsosgyőri ISE – Mezőlaki SE Megyei III.o. Észak-Nyugat (1246511) 
mérkőzésen történtekkel kapcsolatban a Fegyelmi Bizottság elnöke 2017-18/248. sz. határozattal fegyelmi 
eljárást rendelt el. 
A lefolytatott vizsgálatot követően a Fegyelmi Bizottság a 2017-18/259. számú határozattal a fegyelmi 
eljárást az FSZ 45.§ (2) b) pontja alapján megszűnteti, tekintettel arra, hogy fegyelmi vétség elkövetése nem 
állapítható meg. 
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2017-18/260 
A FB TÓTVÁZSONYI SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Tótvázsonyi SE  hazai sportszervezet 
8.§ (3) c), 9.§ (3) d) és 33.§  Egy hazai mérkőzésre saját költségére sportszövetségi ellenőrt köteles fogadni. 
(a rendezők a játékvezető felszólításának ellenére is megszegték teendőiket)  
2017-18/261 
A FB VÁRPALOTAI BSK - DEVECSER SE mérkőzésen történtek alapján  Devecser SE  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és 25.§ b)  50.000.-Ft, azaz: Ötvenezer 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. (nem utazott el, nem állt ki bajnoki 
mérkőzésre)  
2017-18/262 
A FB VFC USE - BALATONFÜREDI FC mérkőzésen történtek alapján  Rugovics Vendel  hazai csapat 
sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) c) 2) és 22.§ (1) c)  eltiltja 3 hétre (azaz 2017.11.01.- 11.21-ig) a 
mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől.   
 

Mellékletek 

 
1. Téli Kupa nevezési lap 
2. Versenyszabályzat 32.§ -a 
3. Magyarország-Costa Rica “Gyerekszektor program” jegy igénylés táblázat 

 
 
Veszprém, 2017. november 2. 

 

 Csik Ferenc 
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