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Versenybizottság határozata 
 
272/2014/2015. 
A N i bajnokság 16. fordulójában, a 2015. június 03. 18:00 órára kiírt Fortuna Komárom – Tác-Cs sz 
feln tt bajnoki mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1014440) 
A mérk zés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Fortuna Komárom csapata 
javára rendeli el jóváírni.   
 
273/2014/2015.  
A Tárnok öregfiúk csapatának az óvását a Versenybizottság tárgyalás nélkül elutasítja.  
Az LVSZ 61.§ (2) bekezdésében, mint jogosulatlan játék meghatározás nem nyert szabályozást, így 
ezt a rendelkezést alkalmazni nem lehet. 
 
274/2014/2015. 
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 25. fordulójában, a 2015. június 6. 17:00 
órára kiírt Vál – Csabdi öregfiúk bajnoki mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1006719) 
A mérk zés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Vál öregfiúk csapata javára 
rendeli el jóváírni. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 57. §. (4) bekezdés 
alapján hozta meg. 
 
275/2014/2015. 
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 25. fordulójában a 2015. június 6. 17:00 
órára kiírt Kápolnásnyék – Adony öregfiúk bajnoki mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1006807) 
A mérk zés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság az Adony öregfiúk csapata javára 
rendeli el jóváírni.   
 
276/2014/2015. 
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 3. csoportjának 25. fordulójában a 2015. június 6. 17:00 
órára kiírt si – Sárkeresztes öregfiúk bajnoki mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1006890) 
A mérk zés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság az si öregfiúk csapata javára 
rendeli el jóváírni.   
 
277/2014/2015. 
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 25. fordulójában a 2015. június 6. 17:00 
órára kiírt K szárhegy – Cece öregfiúk bajnoki mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1007090) 
A mérk zés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Cece öregfiúk csapata javára 
rendeli el jóváírni.   
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278/2014/2015. 
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 25. fordulójában, a 2015. június 6-án 
17:00 órára kiírt Soponya – Szabadbattyán öregfiúk bajnoki mérk zésre a Szabadbattyán csapata 9 
f vel jelent meg (Kódszám: 1007089). 
Ezért a Szabadbattyán öregfiúk csapata ellen eljárást kezdeményezünk. 
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta 
meg. 
 
279/2014/2015. 
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 25. fordulójában, a 2015. június 6-án 
17:00 órára kiírt Dunaújváros PASE – Baracska öregfiúk bajnoki mérk zésre a Baracska csapata 9 
f vel jelent meg (Kódszám: 1006805). 
Ezért a Baracska öregfiúk csapata ellen eljárást kezdeményezünk. 
A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 54. §. (4) bekezdése alapján hozta 
meg. 
 
280/2014/2015. 
Az OTP Bank Bozsik Program 2015. június 7-én megrendezésre került tornáján a Kulcs U-11-es 
csapata 2 f vel jelent meg. 
Mivel a Kulcs U-11 csapata a bajnokság folyamán már második alkalommal állt ki létszámhiányosan, 
ezért – az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdés b) pont alapján – a Versenybizottság a Kulcs 
U-11 csapatának évi összeredményéb l egy (1) büntet pontot levon. 
Felhívjuk a Kulcs SE vezetésének figyelmét, hogy a harmadik létszámhiányos kiállás esetén – az 
MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (6) bekezdés c) pontja szerint – a sportszervezet feln tt csapatának 
évi összeredményéb l egy (1) büntet pont kerül levonásra. 
 
281/2014/2015. 
Az OTP Bank Bozsik Program 2015. június 6-án, megrendezésre került tornáján a Kisláng U-11-es 
csapata nem jelent meg. 
Mivel a Kisláng U-11-es csapata a bajnokság folyamán már hatodik alkalommal nem állt ki, ezért – az 
MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdés e) pont alapján – a Versenybizottság a Kisláng feln tt 
csapatának évi összeredményéb l három (3) büntet pontot levon. 
 
282/2014/2015. 
Az OTP Bank Bozsik Program 2015. június 9-én megrendezésre került tornáján a Kisláng U-13-as 
csapata nem jelent meg. 
Mivel a Kisláng U-13-as csapata a bajnokság folyamán már negyedik alkalommal nem állt ki, ezért – 
az MLSZ Versenyszabályzat 58. §. (7) bekezdés e) pont alapján – a Versenybizottság a Kisláng 
feln tt csapatának évi összeredményéb l három (3) büntet pontot levon. 
 
 

Fegyelmi Bizottság határozata 
 
Határozat 

 szám 
Név Ig. szám Egyesület Osztály Paragrafus 

Büntetés 

981/2014-2015 Bogács Zsombor 262302 
Gárdony-Agárdi 

Gyógyfürd  
M.I. 74. §. 1/a. 

Eltiltva: egy (1) 
 feln tt bajnoki 

982/2014-2015 Bartók S. Barnabás 159524 Baracs M. II. 74. §.1/a. 
Eltiltva: egy (1)  
feln tt bajnoki 

983/2014-2015 Szabó Balázs 105812 Kajászó M. II. 82. §. 2/a. 
Eltiltva: négy (4) 
feln tt bajnoki 

984/2014-2015 Zágoni Róbert 233125 Vál M. II. 76. §. 2/a. 
Eltiltva: öt (5) feln tt 

bajnoki 



985/2014-2015 Tóth Kornél 122220 Vereb M. III. 74. §. 1/a. 
Eltiltva: kett  (2) 

feln tt bajnoki 

986/2014-2015 Rácz Martin 291921 Ercsi M. I. 74. §. 1/a. 
Eltiltva: egy (1) 
 ifjúsági bajnoki  

987/2014-2015 Kassai János László 533425 Kisláng M. I. 74. §. 1/a. 
Eltiltva: kett  (2)  
ifjúsági bajnoki 

988/2014-2015 Szakács Sándor 271788 Sárszentmiklós M. I. 74. §. 1/a. 
Eltiltva: kett  (2) 
ifjúsági bajnoki 

989/2014-2015 Silhány Tamás 306926 Velence Bericap M. I. 74. §. 1/a. 
Eltiltva: egy (1) 
 ifjúsági bajnoki 

990/2014-2015 Vukajlovics Péter 238470 Adony M. II. 75. §. 2/a. 
Eltiltva: egy (1)  
ifjúsági bajnoki 

991/2014-2015 Sárdy Kevin 327801 Sárosd M. II. 77.§.a. 
Eltiltva: egy (1)  
ifjúsági bajnoki 

992/2014-2015 Kovács Dávid 223186 Seregélyes M. II. 82. §. 2/a. 
Eltiltva: négy (4) 
ifjúsági bajnoki 

993/2014-2015 
Szurovcsják 

Norbert 
257009 Seregélyes M. II. 74. §. 1/a. 

Eltiltva: kett  (2)  
ifjúsági bajnoki 

994/2014-2015 Rapai Martin 257019 Seregélyes M. II. 77.§.a. 
Eltiltva: egy (1)  
ifjúsági bajnoki 

995/2014-2015 Jakus László 396116 Ercsi M. I. 82. §. 1/a. 
Eltiltva: három (3) 

ifjúsági bajnoki 

996/2014-2015 Szabó János 520558 Iszkaszentgyörgy ÖF 82. §. 1/a. 
Eltiltva: kett  (2)  
öregfiúk bajnoki   

997/2014-2015 Földes Zoltán 153593 Polgárdi ÖF 74. §. 1/a. 
Eltiltva: egy (1) 
öregfiúk bajnoki 

 
 
979/2014/2015. A Puskás FC II. – Dunaújváros PASE II. megyei I. o. mérk zésen történt rendbontás 
ügyében a Fegyelmi Bizottság az alábbi határozatot hozta: 

1. A Puskás FC II. soron következ  kett  (2) hazai mérk zésre szövetségi ellen rt 
rendelünk ki az egyesület költségére, a Fegyelmi Szabályzat 10.§.4/d. pontja alapján. (2015. 
évi szi szezon els  és második hazai mérk zésére.) 

2. Gergely László (8086 Felcsút Kolozsvári út) 10 hónapra, 2016. április 09-ig a Fejér 
Megyei Igazgatóság által szervezett labdarúgó mérk zések látogatásától eltiltva, a 
Fegyelmi Szabályzat 101.§.3. pont alapján. 

A határozat ellen 15 belül fellebbezni lehet a fejér Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottságánál, a 
Fegyelmi Szabályzat XI. fejezetében foglaltak szerint. 
 
980/2014/2015. A Sárszentmiklós – Martonvásár megyei I. o. mérk zésen el fordult rendezési 
hiányosság miatt – a Fegyelmi Szabályzat 10.§.4/a. pontja alapján – a Sárszentmiklós vezetése 
írásbeli figyelmeztetésben részesítve. 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS  
 
 
1) Igazgatóság tájékoztatása 

 
A 2015/2016. évi bajnokságokról információk: 
Nevezési határid : 2015. július 03. (péntek) 12:00 
Kötelez  mellékletek: 

- Tagdíj befizetésének igazolása 
- Nevezési díj befizetésének igazolása 
- Nyilatkozat (1.sz. melléklet) 



- Edz i oklevelek, és érvényes licenc kártyák másolata 
- Bírósági kivonat: a sportszervezet bejegyzésér l szóló társadalmi szervezet 

kivonatának eredeti példánya (2015. június 1. utáni keltezésű). 
- NAV együttes adó- és a helyi önkormányzat adóigazolás 2015. május 1. id pont után 

dátumozott eredeti példánya, amely igazolja, hogy a sportszervezetnek nincs 90 napnál 
régebbi, lejárt köztartozása. 

- * Csak változás esetén kell a nevezési dokumentációhoz csatolni (vagy ha még nem 
adta le ):  

1) Alapszabály (bejegyzett képvisel  által hitelesített másolat)*; 
2) Bírósági végzés (bejegyzett képvisel  által hitelesített másolat)*; 
3) Bejegyzett képvisel  közjegyz  által hitelesített aláírási címpéldánya 
 (másolat)*. 

 
a) Az Év játékvezet je: 

Az Igazgatóság ebben az évben is ki szeretné adni a – csapatok véleménye alapján – az Év 
játékvezet je és asszisztense díjat. Kérjük a csapatokat, hogy egy f  játékvezet , és egy f  
asszisztens tekintetében írásban június 12. 12.00 óráig adják le szavazataikat. 

  
b) Az év edz je és utánpótlás edz je: 

Az igazgatóság ebben az évben is ki szeretné adni az Év edz je, és az Év utánpótlás 
edz je Díjat. Kérjük a csapatokat, hogy egy f  edz , és egy f  utánpótlásedz  
tekintetében, a megyében dolgozó szakemberekre írásban június 12. 12.00 óráig adják le 
szavazataikat. 

 
c) 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 kötelez ! 
 

d) Nyári szünidei tábor 
A program folyamata az elmúlt évhez hasonlóan zajlik:  

1.       2015. június 1-jén megnyitjuk a www.mlsz.info 30-as Nyári szünidei labdarúgó 
tábor programban a regisztrációs felületet, ahol az egyesületek fel tudják vinni a 
táborokat a gyerekek névsorával.  
2.       Az adatlapot kitöltve, fényképekkel együtt a szunideitaborok@mlsz.hu e-mail 
címre várjuk.  
3.       A táborokat (id szak: 2015. június 15-augusztus 25.)az adott megyei Bozsik 
Egyesületi Koordinátor fogja ellen rizni személyesen a helyszínen, amit a rendszerb l 
kinyomtatott gyerekek névsorával igazol/igazoltat le. 
4.       Amennyiben az egyesület eleget tesz a program feltételeinek, akkor megküldjük 
számára a szerz dést 
5.       „sportszolgáltatás” számla ellenében táboronként fizet az MLSZ 2015. szeptember 
30-ig 

B vebb információ honlapunkon. 
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2) Verseny és Kupa Bizottság tájékoztatása: 
  

a) A 2014-2015. évi bajnokság központi díjátadását 2015. június 18-án (csütörtök) 17.00 órára 
tervezzük. Itt kerülnek átadásra valamennyi bajnoki osztály 1-3. helyezett csapatainak az 
oklevelek, kupák, valamint a Fair Play díjak. A díjátadásra a helyezett csapatok elnökeit, 
szakosztályvezet it, edz it,- vagy csapatkapitányait várjuk. A díjakat a névadó szponzorok, és 
az igazgatóság vezet i adják át. Az érmeket - amennyiben kérik a csapatok - az általuk kért 
helyen és id ben adjuk át a játékosoknak. Kérjük az érintett csapatok visszajelzéseit. 
 
 

b) Nyilvántartásunk szerint az alábbi játékosok rendelkeznek 5 sárgalappal. Az adatok tájékoztató 
jellegűek: 
 

Név Igazolás szám Korosztály Egyesület 

Aradi Csaba 189292 feln tt Iváncsa 
Krajcsovics Péter 175429 feln tt Sárszentmiklós 
Fenyvesi Szabolcs 191911 feln tt Szár 

Orbán Róbert 357959 U-21 Ercsi 
Herczeg Csaba 120614 feln tt Pátka 

Kéri Péter 171546 feln tt Pátka 
Boros Bálint 256119 U-21 Fehérvárcsurgó 
Szántó Péter 226713 U-21 Fehérvárcsurgó 
Tórizs Attila 161178 feln tt Nagylók 

Radnics Attila 145571 feln tt Soponya 
Szűcs Péter 522243 öregfiúk Brigetio Komárom 

Karászi Csaba 520793 öregfiúk Baracs 
Kovács Miklós 125597 öregfiúk Gárdony-Agárdi Gyógyfürd  
Németh Attila 521891 öregfiúk Sárszentmiklós 

 
c) A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére hozzájárul az alábbi mérk zések 

id pont és/vagy helyszín módosításaihoz: 
 
ford. mérk zés osztály kor id  nap óra helyszín 
23.  Dunafém-M. - Lovasberény  ÖF 15.06.10 szerda 18:00 Lovasberény 

26. Dunafüred – Viadukt  ÖF 15.06.13 szombat 16:00 Dunafüred 

26. Sárszentmihály – si  ÖF 15.06.13 szombat 15:30 Sárszentmihály 

26. Herceghalom – Sóskút  ÖF 15.06.13 szombat 16:00 Herceghalom 

26. Felcsút – Gyúró  ÖF Elmarad    

 
d) Id pont és helyszín módosítási kérelmeket, csak a honlapunkon szerepl  nyomtatványon 

fogadunk el! Ett l eltér  kérelmeket nem veszünk figyelembe! 
 
 

3)  Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság tájékoztatása: 
 

a.) Átigazolási id szak: 
 Szerz dés nélküli és amat r sportszerz déses labdarúgók esetén:  

Feln tt korosztály: Július 01. – augusztus 01. éjfélig 
U6-U19 korosztály: Július 01. – szeptember 30. éjfélig 

 



- Átigazolás esetén csak eredeti aláírással ellátott kérelmeket fogadunk be. (faxolt,   
 szkennelt nem áll módunkban elfogadni.) 
     - Hiányosan kitöltött kérelmeket nem fogadjuk be. 

 
b.) A játékengedélyek kiadásához érvényes fényképpel kell rendelkezni a játékosoknak. A 18 év 

alattiaknál kett , efelett négy évente kell megújítani a képeket. A lejárt képeket a rendszer nem 
tudja kinyomtatni. Az esetleges fénykép cserét kérjük június hónapban hajtsák végre. Kérjük, 
hogy digitális formában (480 szélesség × 640 magasság) készült képeket küldjenek e-mailban, 
CD-n.  

 
 
4) Szakmai Bizottság tájékoztatása: 
 

A Budapesti Igazgatóság által 2015. június 13-14-én megrendezésre kerül  5 megye n i és 
férfi feln tt válogatott tornájára az alábbi játékosok kerültek meghívásra. 
 
N k:  
Kollár Panna (Videoton), Kovács Gáborné (DPASE), Nagyné Karda Gabriella (Csetény), 

            Horváth Patrícia (Baracs), Dudás Dóra (DPASE), Kiss Patrícia (Videoton),  
Patai Flóra (Videoton), Szalai Andrea (Csetény), Szatmári Magdolna (DPASE),  
Pasker Renáta (DPASE), Krár Edina (DPASE), Békefi Enik  (Videoton), Papp Eszter (Szár), 

            Varga Kinga (Csetény), Zumbulisz Martina (DPASE), Bóta Klaudia  (Nádasdladány), 
Lelkes Nikolett (Nádasdladány), Opperman Ilona (Videoton), Gimes Georgina (Videoton) 

  
Edz k: Vigh György (DPASE), Csrepka Tamás (Videoton ) 

 
 
 Férfiak: 

Boldog Zoltán (Iváncsa), Mondovics Dávid (Iváncsa), Fodor Gerg  (Iváncsa),  
Schaeffer Ádám (Iváncsa), Aradi Csaba (Iváncsa), Berényi Balázs (Iváncsa),  
Sinka Rajmund (Iváncsa), Márki Dénes (Iváncsa), Csikesz Péter (Iváncsa),  
Balog László (Iváncsa), Bartha Tibor (Iváncsa), Fridrich Dávid (DPASE Kft.),  
Szabó Attila (DPASE Kft.), Varga Krisztián (Ercsi), K vári László (Ercsi),  
Ivacs Gábor (Ercsi), Hermann Tamás (Martonvásár), Gál Dániel (Velence), 
Bezerédi Ádám (Sárszentmiklós), Wittner Máté (Gárdony-Agárdi Gyógyfürd ),  
Húshegyi Csaba (Gárdony-Agárdi Gyógyfürd ), Pápai Patrik (Gárdony-Agárdi Gyógyfürd ) 

 
 Edz k: Miskovicz Bálint, Patkós Csaba. 
 
 
Székesfehérvár, 2015. június 10. 
 
 
 
 
 
          Bencsik István s.k.      Schneider Béla s.k. 
       Elnök                                   Igazgató 


	Kötelező mellékletek:
	1) Alapszabály (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat)*;
	2) Bírósági végzés (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat)*;
	3) Bejegyzett képviselő közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya  (másolat)*.


