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29/2016. (09.14.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő
MLSZ Elnökségének határozata
ELN-64/2016 (07.26) Elnökségi határozat
I.
Az Elnökség 221/2011 (07.26.) határozatával kinevezett megyei társadalmi elnökségek elnökeinek
mandátuma 2016 nyarán, több különböző időpontban lejár, ezért az Elnökség egységesen 2016. július
26-i hatállyal felmenti a megyei társadalmi elnökségek elnökeit, egyben megköszöni valamennyi
megyei társadalmi elnöknek a magyar labdarúgás érdekében kifejtett eddigi munkáját, remélve, hogy
munkájukkal a jövőben is hozzájárulnak a magyar labdarúgás felemelkedéséhez.
II.
Az Elnökség 2016. július 26-i hatállyal, 2020. június 30-ig terjedő határozott időtartamra kinevezte a
Magyar Labdarúgó Szövetség megyei társadalmi elnökségeinek elnökeit, az alábbiak szerint
Fejér megye

Bencsik István

ELN-73/2016 (08.30) Elnökségi határozat
A megyei társadalmi elnökségek tagjainak mandátuma (a megyei társadalmi elnökségek elnökeinek
kivételével) 2016 nyarán, több különböző időpontban lejár, ezért az Elnökség egységesen 2016.
szeptember 1-i hatállyal (a megyei társadalmi elnökségek elnökeinek kivételével) felmenti a megyei
társadalmi elnökségek tagjait, egyben megköszöni valamennyi megyei társadalmi elnökségi tagnak a
magyar labdarúgás érdekében kifejtett eddigi munkáját, remélve, hogy munkájukkal a jövőben is
hozzájárulnak a magyar labdarúgás felemelkedéséhez.
II.
Az Elnökség 2016. szeptember 1-i hatállyal, 2020. június 30-ig terjedő határozott időtartamra
kinevezte a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei társadalmi elnökségeinek tagjait, az alábbiak
szerint

Fejér megyei társadalmi elnökségi tagok

Bíró Zsolt (alelnök)
Bozai István
Budavári Árpád
Hingyi László
Kápolnai Csaba
Nagy Sándor
Négele Tibor
Dr. Szabó László

Versenybizottság határozatai
VB-67/2016/2017. (09.12.)
A MASTERPLAST Megyei U-16 bajnokság Nyugati csoportjának 2. fordulójában, a 2016.
szeptember 11-én 10:00 órára kiírt Szabadbattyán – Bakonycsernye mérkőzésre a Bakonycsernye
csapata 10 fővel jelent meg (Kódszám: 1155240).
A Bakonycsernye U-16 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §.
(5) bekezdése e) pont alapján.)
A Bakonycsernye vezetését az U-16-os csapat első létszámhiányos kiállása miatt írásbeli
megrovásban részesítjük. A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1)
bekezdés a) pont alapján hozta meg.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a) pontjára!
VB-68/2016/2017. (09.12.)
A MASTERPLAST Megyei U-16 bajnokság Nyugati csoportjának 2. fordulójában, a 2016.
szeptember 11. 10:00 órára kiírt Aranylabda Alapítvány – Bodajk mérkőzés elmaradt. (Kódszám:
1155242)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Bodajk U-16 csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a), pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az Aranylabda Alapítvány U-16 csapata
ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
Az Aranylabda Alapítvány U-16-os csapata első alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára!
VB-69/2016/2017. (09.12.)
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 3. fordulójában, a 2016. szeptember 10én 16:30 órára kiírt Tác-Csősz – Sárszentágota mérkőzésre a Sárszentágota csapata 10 fővel jelent
meg (Kódszám: 1155142).
Ezért a Sárszentágota öregfiúk csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5) bekezdés e) pontja alapján hozta meg.
A Sárszentágota csapatának vezetését az öregfiúk csapat első létszámhiányos kiállása miatt
írásbeli megrovásban részesítjük. (MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a) pontjára!

VB-70/2016/2017. (09.12.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 3. fordulójában, a 2016. szeptember 10. 16:30
órára kiírt Sóskút – Felcsút mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154924)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Sóskút öregfiúk csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a) pontja) alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Felcsút csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Felcsút öregfiúk csapata első alkalommal nem állt ki.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-71/2016/2017. (09.12.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 3. fordulójában, a 2016. szeptember 10. 16:30
órára kiírt Seregélyes – Beloiannisz mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1154998)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Seregélyes öregfiúk csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a) pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Beloiannisz csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Beloiannisz öregfiúk csapata első alkalommal nem állt ki.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-72/2016/2017. (09.12.)
A SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY Megyei III. osztályú felnőtt bajnokság 5. fordulójában, a 2016.
szeptember 11. 16:30 órára kiírt Főnix FQL System – Isztimér mérkőzés elmaradt. (Kódszám:
1154660)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Főnix FQL System csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d) pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez az Isztimér csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
Az Isztimér felnőtt csapata második alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre.
A bajnokságot kiíró szövetség Versenybizottsága kizárja a versenyből azt a felnőtt vagy nem
kötelezendően versenyeztetendő utánpótlás csapatot, amelyik a nevezés elfogadása után:
- három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre (a mérkőzés lemondás
ki nem állásnak minősül)
- négy alkalommal (hazai, illetve idegenbeli mérkőzésen) létszámhiányosan állt ki. (MLSZ
Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.)
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.

Fegyelmi Bizottság határozatai
Határozat szám

Egyesület

Ford.

FB-14/2016-2017. (09.13.) SZL
FB-15/2016-2017. (09.13.) SZL
FB-16/2016-2017. (09.13.) SZL

Rácalmás
Aba-Sárvíz
Velence

5.
5.
5.

Határozat
szám
FB-96/20162017. (09.13.)
FB-97/20162017. (09.13.)
FB-98/20162017. (09.13.)
FB-99/20162017. (09.13.)
FB-100/20162017. (09.13.)
FB-101/20162017. (09.13.)
FB-102/20162017. (09.13.)
FB-103/20162017. (09.13.)
FB-104/20162017. (09.13.)
FB-105/20162017. (09.13.)
FB-107/20162017. (09.13.)
FB-108/20162017. (09.13.)
FB-109/20162017. (09.13.)
FB-110/20162017. (09.13.)
FB-112/20162017. (09.13.)
FB-114/20162017. (09.13.)
FB-115/20162017. (09.13.)
FB-116/20162017. (09.13.)
FB-117/20162017. (09.13.)
FB-118/20162017. (09.13.)
FB-119/20162017. (09.13.)
FB-120/20162017. (09.13.)
FB-121/20162017. (09.13.)
FB-122/20162017. (09.13.)

Sárga
lap
5
4
5

Név

Ig. szám

Egyesület

Osztály

Paragrafus

Földi Botond

433575

Felcsút SE

NB. I.

21. §. 2/b.

Hajnal Zalán

480767

Főnix-Gold FC

NB. III.

13. §. 2/b.

Bruck Sándor

350119

Martonsport

NB. III.

13. §. 2/b.

Lak Dominik

350122

Martonsport

NB. III.

16. §. b.

Sági József

193569

Baracs

M. I.

14. §. 2/a.

Szücs Zsolt

453057

Bicske

M. I.

16. §. b.

Szalai Richárd

317586

Sárosd

M. I.

14. §. 3/b.

Csóti Ádám Dávid

686549

Tordas

M. I.

21. §. 2/b.

Szilágyi Roland
Richárd

438441

Velence

M. I.

13. §. 2/b.

Bregócs Gergő

238550

Bodajk

M. II.

15. §. 2/a.

Jankovics László

168192

Csór

M. II.

17. §. a.

Lehota Gergő
Viktor

350258

Csór

M. II.

11. §. 2/b.

Kalló Szabolcs

288405

Enying

M. II.

13. §. 2/a.

Kovács István

169328

LMSK

M. II.

13. §. 2/a.

Salga Géza

116742

Nagylók

M. II.

11. §. 2/a.

Molnár Zoltán

118841

Rácalmás

M. II.

14. §. 2/a.

Kű Tibor

523290

Seregélyes

M. II.

13. §. 2/b.

Berényi László

195119

Szabadegyháza

M. II.

17. §. a.

Dienes Martin

287358

Szabadegyháza

M. II.

13. §. 2/b.

Nagy János

245675

Jenő

M. III.

13. §. 2/a.

Farkas István

173242

Kisapostag

M. III.

11. §. 2/a.

Kiss Attila

219974

Sárszentágota

M. III.

13. §. 2/b.

Polákovics Mihály

129507

Gárdony

ÖF

21. §. 1/a.

Paudits Béla

522647

Seregélyes

ÖF

9. §. 1/d/2.

Piros
lap
1
1
-

Fizetendő
összeg
7.000,7.200,6.000,Büntetés

Eltiltva: kettő (2)
hétre, 2016.09.24-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.09.12-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.09.12-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.09.12-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.09.17-ig
Eltiltva: egy (1)
hónapra, 2016.10.10-ig
Eltiltva: kettő (2)
hétre, 2016.09.25-ig
Eltiltva: kettő (2)
hétre, 2016.09.25-ig
Eltiltva: kettő (2)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: három (3)
hétre, 2016.10.02-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: kettő (2)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.09.17-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2016.09.17-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: kettő (2)
hétre, 2016.09.24-ig
Eltiltva: kettő (2)
öregfiúk bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hónapra, 2016.10.04-ig

FB-106/2016/2017. (09.13.)
Szabó Miklós, a Bodajk szakmai igazgatója, a Mány – Bodajk Megyei II. osztályú mérkőzés 1.
számú asszisztensével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi Szabályzat
9. §. 2/a. pont alapján – írásbeli megrovásban részesítve.
FB-111/2016/2017. (09.13.)
A Mány – Bodajk mérkőzésen az alkohol mérésére vonatkozó előírások be nem tartása, valamint a
hazai szurkolók sportszerűtlen megnyilvánulásai miatt – a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 3/a. pont alapján
– a Mány soron következő egy (1) hazai mérkőzésére szövetségi ellenőrt rendelünk ki az
egyesület költségére. (Az ellenőri jelentés alapján.)
FB-113/2016/2017. (09.13.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus jegyzőkönyv használatának
elmulasztása miatt a Rácalmás felnőtt csapata ellen. A fegyelmi tárgyalásra 2016. szeptember 20.
16.00 órára a Rácalmás SE elnökét behívjuk.
TÁJÉKOZTATÁS
1. Igazgatóság tájékoztatása:
Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy a bajnokság ideje alatt hétfőn, kedden és szerdán
a hétvégi mérkőzések 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
4. számú mellékletének kitöltése kötelező!
2. Versenybizottság tájékoztatása:
a) A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére hozzájárul az alábbi mérkőzések
időpont és/vagy helyszín módosításaihoz:
ford.

7.
5.
2.
6.
6.
3.

mérkőzés

Puskás FC Kft. III. – Csór
Szabadbattyán – L.komárom
Mezőfalva – Szabadegyháza
Csókakő – Vértesboglár
Polgárdi – Szár
MIE – Velence

osztály

M. II.
M. III.
M. I.

kor

Felnőtt
ÖF
U-16
Felnőtt
U-19
U-16

idő

16.09.25
16.11.26
16.11.20
16.09.18
16.11.03
16.09.18

nap

óra

vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
csütörtök
vasárnap

14:00
13:00
10:00
12:00
11:00
10:00

helyszín
Felcsút
Szabadbattyán
Mezőfalva
Csókakő
Polgárdi
Velence

b) Időpont és helyszín módosítási kérelmeket, csak a honlapunkon szereplő nyomtatványon
fogadunk el! Ettől eltérő kérelmeket nem veszünk figyelembe!
A Versenybizottság csak azokat a kérelmeket tárgyalja díjfizetés nélkül, melyek a mérkőzés
előtt 15 nappal korábban beérkeztek.
A díjfizetésre kötelezett mérkőzés módosítási kérelmeket, csak abban az esetben tárgyalja a
bizottság, ha a kérelemhez a Díjfizetési Rendben meghatározott díj befizetése is megtörtént.
A módosítási kérelmeket csak megalapozott, kivételes esetekben engedélyezi a Bizottság.

Mérkőzések időpont- és helyszín módosításakor fizetendő eljárási költségtérítés:
Megyei I. és
Megyei II.
osztály
Felnőtt

Megyei III.
osztály
Felnőtt

U-16 és U-19

Öregfiúk

Kispálya

8 – 15 nap

6.000

4.000

2.000

4.000

2.000

8 napon belül

15.000

10.000

5.000

10.000

5.000

3. Szakmai Bizottság tájékoztatása:
MLSZ Grassroots „C” labdarúgó edzőképző tanfolyam
A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnőttképzési Intézete - a 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá
nem tartozó iskolarendszeren kívül szervezett - MLSZ Grassroots „C” labdarúgó edzőképző
tanfolyamot indít Fejér megyében.
A tanfolyam ideje és időtartama: 2016.10.03-tól 2017.03 hó-ig. (66 óra, elmélet és gyakorlat)
A tanfolyami képzés helye: 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14.
A felvételi vizsga időpontja: 2016. szeptember 23. (péntek) 09:00 és 13:00
A felvételi vizsga helye: 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14.
A felvételi vizsga követelményei:
- Felvételi beszélgetés
- Gyakorlati tesztpálya teljesítése
A tanfolyam díja: (részletfizetési lehetőség nincs)
- 30.000.- Ft+ÁFA = 38.100.- Ft
- 20.000.- Ft+ÁFA = 25.400.- Ft (MLSZ Elnökségi határozat alapján az MLSZ „D” licences
végzettséggel rendelkezők számára)
- Plusz az MLSZ C tanfolyami jegyzet díja: 3.500 Ft (bruttó)
Bővebb információ: http://coacheducation.hu/esemeny/kptanc1609---fejer-megye

Székesfehérvár, 2016. szeptember 14.

Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató

