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33/2016. (10.12.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő 
 
 

Versenybizottság határozatai 
 
VB-105/2016/2017. (10.10.) 
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 7. fordulójában, a 2016. október 08. 15:00 órára 
kiírt Perbál – Gyúró mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1154948) 
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Perbál öregfiúk csapata javára 
rendeli el jóváírni.  (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a), és d) pontja) alapján.) 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Gyúró öregfiúk csapata ellen. (MLSZ 
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján. 
A Gyúró öregfiúk csapata els  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-106/2016/2017. (10.10.) 
Az OSZ-CAR Megyei II. osztályú bajnokság 9. fordulójában, a 2016. október 08-án 10:00 órára kiírt 
Fehérvárcsurgó – Bodajk mérk zésre a Bodajk csapata 10 f vel jelent meg (Kódszám: 1154497). 
A Bodajk U-19 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5) 
bekezdése e) pont alapján.)  
Első létszámhiányos kiállás miatt a Bodajk vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A 
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) c) pont alapján hozta meg. 
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) bekezdés c) pontjára!  
 
VB-107/2016/2017. (10.10.) 
Az AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztályú bajnokság 9. fordulójában, a 2016. október 08-án 10:00 
órára kiírt Seregélyes – Nagykarácsony mérk zésre a Seregélyes csapata 10 f vel jelent meg 
(Kódszám: 1154262). 
A Seregélyes U-19 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5) 
bekezdése e) pont alapján.)  
Első létszámhiányos kiállás miatt a Seregélyes vezetését írásbeli megrovásban részesítjük. A 
határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) c) pont alapján hozta meg. 
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (2) bekezdés c) pontjára!  
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VB-108/2016/2017. (10.10.) 
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 7. fordulójában, a 2016. október 08-án 
15:00 órára kiírt Martonvásár – Baracska mérk zésre a Baracska csapata 10 f vel jelent meg 
(Kódszám: 1155027). 
Ezért a Baracska öregfiúk csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a 
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5) bekezdés e) pontja alapján hozta meg. 
A Baracska 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!  
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-109/2016/2017. (10.10.) 
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 korosztály számára Székesfehérváron, 2016. október 09-én 
09:00 órakor megrendezésre kerül  torna 3. fordulójában a Videoton Baráti Kör U-11-es csapata nem 
jelent meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Videoton Baráti Kör U-11 csapata ellen. 
(MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.) 
A Videoton Baráti Kör U-11-es 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-110/2016/2017. (10.10.) 
Az OTP Bank Bozsik-Program U-13 korosztály számára Székesfehérváron, 2016. október 09-én 
09:00 órakor megrendezésre kerül  torna 3. fordulójában a F nix-Gold U-13-as csapata nem jelent 
meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Főnix-Gold U-13 csapata ellen. (MLSZ 
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján. 
A Főnix-Gold U-13-as 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!  
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VB-111/2016/2017. (10.10.) 
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 korosztály számára Székesfehérváron, 2016. október 09-én 
09:00 órakor megrendezésre kerül  torna 3. fordulójában a Sárszentmihály U-11-es csapata 4 f vel 
jelent meg. 
A Sárszentmihály U-11 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. 
(5) bekezdése e) pont alapján.)  
A Sárszentmihály vezetését az U-11-es 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!  
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-112/2016/2017. (10.10.) 
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 korosztály számára Sászentmiklóson, 2016. október 09-én 
09:30 órakor megrendezésre kerül  torna 3. fordulójában a Nagylók U-11-es csapata nem jelent meg. 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Nagylók U-11 csapata ellen. (MLSZ 
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján. 
A Nagylók U-11-es 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-113/2016/2017. (10.10.) 
Az OTP Bank Bozsik-Program U-11 és U-13 korosztály számára Dunaújvárosban, 2016. október 08-
án 10:00 órakor megrendezésre kerül  torna 3. fordulójában az Adony U-11-es csapata 6 f vel jelent 
meg. 
Az Adony U-11 csapata ellen eljárást kezdeményezünk. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5) 
bekezdése e) pont alapján.)  
Az Adony U-11-es csapata második alkalommal állt ki létszámhiányosan.  
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 42. §. (1) bekezdés a) pontjára!  
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!  
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VB-114/2016/2017. (10.10.) 
Az AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztályú feln tt bajnokság 8. fordulójában, a 2016. október 01. 
15:00 órára kiírt mérk zés végeredményét a Versenybizottság hivatalból történ  eljárásában 
jóváhagyja: 
 Szabadegyháza – Ráckeresztúr 3:1 
A Versenybizottság a dokumentumok alapján megállapította, hogy Szilukács Krisztián (154459) 
érvényben lév  eltiltása ellenére lépett pályára a Ráckeresztúr feln tt csapatában.  
Játéka – az MLSZ Versenyszabályzat 15. §. (4) bekezdés b) pont 11) alpont alapján – 
jogosulatlannak min sül, ezért a Versenybizottság a Ráckeresztúr felnőtt csapatának évi 
összeredményéből 1 (egy) büntetőpontot levon. (MLSZ Versenyszabályzat 45. §. (5) bekezdés c) 
pont alapján.) 
 
 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 
 

 
Határozat 

 szám 
Név Ig. szám Egyesület Osztály Paragrafus 

Büntetés 

FB-190/2016-
2017. (10.11.) 

Suscsák Máté 277932 Felcsút SE NB. I. 13. §. 2/b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2016.10.15-ig  
FB-191/2016-
2017. (10.11.) 

Kovács Krisztián 431588 DFDSE Futsal 11. §. 2/b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2016.10.09-ig 
FB-192/2016-
2017. (10.11.) 

Réti Gábor 440830 Aba-Sárvíz M. I. 13. §. 2/b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2016.10.15-ig 
FB-193/2016-
2017. (10.11.) 

Kárászi Csaba 520793 Baracs ÖF 13. §. 2/a. 
Eltiltva: egy (1) 
öregfiúk bajnoki 

FB-194/2016-
2017. (10.11.) 

Károsi Bence 157334 Baracs M. I. 21. §. 1/b. 
Eltiltva: kett  (2) 

hétre, 2016.10.22-ig 
FB-195/2016-
2017. (10.11.) 

Mészáros Sándor 122506 Baracs M. I. 17. §. a. 
Eltiltva: egy (1) 
feln tt bajnoki 

FB-196/2016-
2017. (10.11.) 

Kis Róbert 593705 Bicske M. I. 13. §. 2/b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2016.10.16-ig 
FB-197/2016-
2017. (10.11.) 

Németh Dominik 429066 Bicske M. I. 21. §. 2/b. 
Eltiltva: három (3) 

hétre, 2016.10.30-ig 
FB-198/2016-
2017. (10.11.) 

Szilágyi Szabolcs 614383 Bicske M. I. 11. §. 2/b. 
Eltiltva: kett  (2) 

hétre, 2016.10.23-ig 
FB-199/2016-
2017. (10.11.) 

Barócsai Bence 238474 Iváncsa M. I. 14. §. 2/b. 
Eltiltva: kett  (2) 

hétre, 2016.10.22-ig 
FB-200/2016-
2017. (10.11.) 

Kosztolányi Bence 190068 Polgárdi M. I. 13. §. 2/a. 
Eltiltva: egy (1) 
feln tt bajnoki 

FB-201/2016-
2017. (10.11.) 

Mocsári Csongor 
Lajos 

350051 Velence M. I. 13. §. 2/b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2016.10.16-ig 
FB-202/2016-
2017. (10.11.) 

Pintér Dominik 344634 Velence M. I. 16. §. a. 
Eltiltva: egy (1) 
feln tt bajnoki 

FB-204/2016-
2017. (10.11.) 

Mészáros Szabolcs 399676 Enying M. II. 14.§. 2/b. 
Eltiltva: kett  (2) 

hétre, 2016.10.22-ig 
FB-206/2016-
2017. (10.11.) 

Gerhát András 334675 Kápolnásnyék M. II. 16. §. b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2016.10.15-ig 
FB-208/2016-
2017. (10.11.) 

Varga János Péter 574027 Kápolnásnyék M. II. 15. §. 2/b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2016.10.15-ig 

Határozat szám Egyesület Ford. Sárga 
lap 

Piros 
lap 

Fizetendő 
összeg 

FB-28/2016-2017. (10.11.) SZL Adony (öregfiúk) 7. 5 - 2.500,- 
FB-29/2016-2017. (10.11.) SZL Dég 9. 3 2 5.600,- 
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FB-209/2016-
2017. (10.11.) 

Horváth Zoltán 625226 Kisláng M. II. 13. §. 2/b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2016.10.15-ig 
FB-211/2016-
2017. (10.11.) 

Lezsák Dominik 453089 Nádasdladány „B” M. II. 21. §. 1/b. 
Eltiltva: kett  (2) 

hétre, 2016.10.22-ig 
FB-212/2016-
2017. (10.11.) 

Danó Dominik 351864 Rácalmás M. II. 11. §. 2/b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2016.10.15-ig 
FB-214/2016-
2017. (10.11.) 

Németh Patrik 189878 Rácalmás M. II. 13. §. 2/a. 
Eltiltva: kett  (2) 

feln tt bajnoki 
FB-215/2016-
2017. (10.11.) 

Závotka Ervin 366272 Seregélyes M. II. 15. §. 2/a. 
Eltiltva: kett  (2) 

feln tt bajnoki 
FB-216/2016-
2017. (10.11.) 

Csuri Patrik 287345 Szabadegyháza M. II. 11. §. 2/b. 
Eltiltva: egy (1) 

hétre, 2016.10.15-ig 
FB-217/2016-
2017. (10.11.) 

Vámi György 122203 Csákberény M. III. 13. §. 2/a. 
Eltiltva: egy (1) 
feln tt bajnoki 

FB-218/2016-
2017. (10.11.) 

Boda Péter 118375 Dég M. III. 11. §. 2/a. 
Eltiltva: kett  (2) 

feln tt bajnoki 
FB-219/2016-
2017. (10.11.) 

Tóth Zoltán 255889 Dég M. III. 11. §. 2/a. 
Eltiltva: egy (1) 
feln tt bajnoki 

FB-220/2016-
2017. (10.11.) 

Kormány Tibor 153551 Jen  M. III. 16. §. a. 
Eltiltva: egy (1) 
feln tt bajnoki 

FB-221/2016-
2017. (10.11.) 

Posch Zoltán 118913 Kulcs M. III. 21. §. 1/a. 
Eltiltva: kett  (2) 

feln tt bajnoki 
FB-222/2016-
2017. (10.11.) 

Németh Gábor 138528 Sárszentmihály M. III. 21. §. 2/a. 
Eltiltva: három (3) 

feln tt bajnoki 
FB-223/2016-
2017. (10.11.) 

Szabó Károly 155051 Enying ÖF 11. §. 2/a. 
Eltiltva: egy (1) 
öregfiúk bajnoki 

FB-224/2016-
2017. (10.11.) 

Kállai Mihály 688371 Ercsi ÖF 13. §. 2/a. 
Eltiltva: egy (1) 
öregfiúk bajnoki 

FB-225/2016-
2017. (10.11.) 

Németh Zsolt 688346 Ikarus-Maroshegy ÖF 15. §. 3/a. 
Eltiltva: négy (4) 
öregfiúk bajnoki 

FB-226/2016-
2017. (10.11.) 

Simon Csaba 119587 Iszkaszentgyörgy ÖF 14. §. 2/a. 
Eltiltva: egy (1) 
öregfiúk bajnoki 

FB-227/2016-
2017. (10.11.) 

Rostás Krisztián 119351 Lajoskomárom ÖF 21. §. 2/a. 
Eltiltva: négy (4) 
öregfiúk bajnoki 

FB-229/2016-
2017. (10.11.) 

Menyhárt Zsolt 580903 Alba Bádog 
Alba 
Liga 

21. §. 2/b. 
Eltiltva: kett  (2) 

hónapra, 2016.12.06-ig 

 
 
FB-175/2016/2017. (10.11.) 
A Fegyelmi Bizottság tárgyalás megtartása után az FB-161/2016/2017. számú (Szilukács Krisztiánra 
– 154459 – vonatkozó) fegyelmi határozatát hatályában változatlanul fentartotta. 
Szilukács Krisztiánnak (154459) a 8. fordulóbeli (Szabadegyháza elleni) jogosulatlan játéka miatt 
az FB-161/2016/2017. számú határozat szerinti büntetése öt (5) soron következő felnőtt bajnoki 
mérkőzésre változik. (Fegyelmi Szabályzat 21. §. 2/a. pont alapján.) 
 
FB-203/2016/2017. (10.11.) 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus jegyz könyv használatának 
elmulasztása miatt a Bodajk serdül  (U-16) csapata ellen. A fegyelmi tárgyalásra, 2016. október 
18. 16.00 órára a Bodajk SE elnökét behívjuk. 
 
FB-205/2016/2017. (10.11.) 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus jegyz könyv használatának 
elmulasztása miatt az Ikarus-Maroshegy öregfiúk csapata ellen. A fegyelmi tárgyalásra, 2016. 
október 18. 15.45 órára az Ikarus-Maroshegy öregfiúk csapatának vezetőjét behívjuk. 
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FB-207/2016/2017. (10.11.) 
Höltzl Richárd, a Kápolnásnyék ifjúsági (U-19) csapatának edz je, a Kápolnásnyék – Iváncsa U-19-
es mérk zés játékvezet jével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi 
Szabályzat 9. §. 2/b/1. pont alapján – a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 
(kispadtól) kettő (2) soron következő bajnoki mérkőzésen eltiltva. 
 
FB-210/2016/2017. (10.04.) 
Nagy József, a K szárhegy ifjúsági (U-19) csapatának technikai vezet je, a K szárhegy – LMSK U-
19-es mérk zés játékvezet jével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi 
Szabályzat 9. §. 2/b/1. pont alapján – a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 
(kispadtól) három (3) soron következő felnőtt és ifjúsági bajnoki mérkőzésen eltiltva. 
 
FB-213/2016/2017. (10.11.) 
Tóth István, a Nádasdladány ifjúsági (U-19) csapatának edz je, a Nádasdladány „B” – Velence U-
19-es mérk zés játékvezet jével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi 
Szabályzat 9. §. 2/b/1. pont alapján – a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 
(kispadtól) kettő (2) soron következő bajnoki mérkőzésen eltiltva. 
 
FB-228/2016/2017. (10.11.) 
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus jegyz könyv használatának 
elmulasztása miatt a Pákozd öregfiúk csapata ellen. A fegyelmi tárgyalásra, 2016. október 18. 
16.15 órára a Pákozd öregfiúk csapatának vezetőjét behívjuk. 
 
FB-230/2016/2017. (10.11.) 
A Székesfehérvári Intézmény Központ a 2016. október 05. 20.00 órakor a Tóvárosi Általános 
Iskolában lejátszott Tekerg k – GEO Koll kispályás mérk zésen történt rendbontásról és az 
öltöz ben történt rongálási kárról tájékoztatta a Kispályás Bizottságot. 
Az ügy kivizsgálására 2016. október 18. 16.30 órakor fegyelmi tárgyalást tartunk, amelyre a 
Tekergők és a GEO Kollégium kispályás csapatok vezetőit, valamint Horváth II. Józsefet, a 
mérkőzés játékvezetőjét behívjuk. 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS  
 
1. Igazgatóság tájékoztatása: 
 
a) 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 4. 
számú mellékletének kitöltése kötelező! 
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b) A sportorvosi kártyákon négy bélyegzésre van lehet ség. Az ötödik bejegyzés már szabálytalan. 
Kérjük a csapatokat, amely játékosoknak öt bejegyzés (táblázaton kívüli) orvosi igazolása van, új 
sportorvosi kártyát kérjenek az Igazgatóságon!  
2016. október 24-től a játékvezetők nem engedik szerepelni az öt bélyegzővel rendelkező 
játékosokat. 

 
 

 
2. Versenybizottság tájékoztatása: 
 

a) A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére hozzájárul az alábbi mérk zések 
id pont és/vagy helyszín módosításaihoz: 

 
ford. mérkőzés osztály kor idő nap óra helyszín 
9. Martonvásár – Sárosd  ÖF 16.11.12 szombat 14:00 Martonvásár 

15. Adony – Sárbogárd II. M. II. Feln tt 16.11.20 vasárnap 13:00 Sárbogárd 

15. Adony – Kulcs M. II. U-19 16.11.19 szombat 10:00 Kulcs 

9. si – Jen   ÖF 16.10.22 szombat 14:30 Jen  

11. Sárosd – Adony  ÖF 16.11.05 szombat 13:30 Nagylók 

10. Bodajk – K szárhegy M. II. U-19 16.11.26 szombat 10:00 Bodajk 

10. Szabadegyháza – Dég  M. II. U-19 16.11.02 szerda 14:00 Szabadegyháza 

8. Dunafüred – Komárom  ÖF 16.10.15 szombat 16:00 Százhalombatta 

8. Ráckeresztúr – Beloiannisz  ÖF 16.11.19 szombat 13:00 Ráckeresztúr 

10. Felcsút – Páty  ÖF 16.10.26 szerda 19:00 Felcsút 

11. Sárbogárd – Iváncsa M. II. U-19 16.11.02 szerda 14:00 Sárszentmiklós 

11. Fehérvárcsurgó – Pázmánd M. II. Feln tt 16.10.22 szombat 14:30 Pázmánd 

9. Viadukt – Dunafüred  ÖF 16.10.22 szombat 15:30 Biatorbágy 

10. Lajoskomárom – P.szabolcs M. I. U-19 16.11.02 szerda 14:00 Lajoskomárom 

10. Pázmánd – Pátka M. II. U-19 16.11.03 csütörtök 14:00 Pázmánd 

10. Sárszentágota – N.karácsony M. II. U-19 16.10.15 szombat 14:30 Sárszentágota 

 
 

b) Id pont és helyszín módosítási kérelmeket, csak a honlapunkon szereplő nyomtatványon 
fogadunk el! Ett l eltér  kérelmeket nem veszünk figyelembe!  
A Versenybizottság csak azokat a kérelmeket tárgyalja díjfizetés nélkül, melyek a mérk zés 
el tt 15 nappal korábban beérkeztek.  
A díjfizetésre kötelezett mérk zés 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. 

 
 

c) Leány U-16-os bajnokság, az elhalasztott 3. forduló 
2016. október 16. (vasárnap) 10:00, Polgárdi  
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3. Szakmai Bizottság tájékoztatása: 
 

2016. október 18-án (kedd), Tatabányán, a Grosics Gyula Stadionban, U-16 és U-19 
korosztályú regionális megyei válogatott torna kerül megrendezésre.  
Felkészít k: 
U-16: Pap Bence 
U-19: Pajor László és Tóth István 

 A csapatok kijelölése folyamatban van.  
 A meghívott játékosok a Sóstói Stadion utánpótlás öltöz jét l indulnak, 11:00 órakor. 
 
 
 
 
 
Székesfehérvár, 2016. október 12. 
 
 
 
 
 
         Bencsik István s.k.      Schneider Béla s.k. 
       Elnök                                   Igazgató 


