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Versenybizottság tagjai:  

 Mészáros István elnök 

 Petrás Gábor és Szalavics Eszter tag 
 

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Versenybizottságának legfontosabb feladata bajnokságok és kupák 

versenykiírásának elkészítése, zavartalan lebonyolítása, a felmerülő kérdések, problémák gyors és 

objektív kezelése, a versenysemlegesség biztosítása.  
 

Feladata: 
 

 Bajnokságok, kupák versenykiírásának elkészítése 

 A csapatok bajnoki osztályokba sorolása 

 A sorsolások és menetrendek elkészítése 

 A mérkőzések rögzítése az MLSZ rendszerbe 

 Igazolások, átigazolások kiadása, dokumentálása 

 Versenyengedélyek kiadása 

 Versenybizottsági határozatok meghozatala (mérkőzés halasztás, pontlevonás, kizárás, osztályozó 

mérkőzések kiírása, stb.) 

 Óvások elbírálása 

 Kapcsolattartás az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság illetékes munkavállalóival 
 

Célja: 
 

 Szervezett keretek biztosítása a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által rendezett labdarúgó 

eseményeken 

 Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által rendezett labdarúgó események zökkenőmentes 

lebonyolítása 

 A sportolni vágyó rétegek részére bajnoki osztályok biztosítása 

 A csapatok igényeinek figyelembevételével elkészített bajnoki menetrendek összeállítása 

 Kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés a csapatvezetőkkel, csapatokkal 

 A versenysemlegesség biztosítása 

 Az objektivitás fenntartása 

 A fair play szellemiségének biztosítása 

 Harmonikus együttműködés a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vezetőségével, bizottságaival  
 

A Versenybizottság a most véget érő négy éves ciklusban is próbálta a lehető legjobban ellátni feladatait, 

valamint megvalósítani a céljait. 
 

A Versenybizottság célja, hogy tevékenységével a többségi igényeket elégítse ki, még akkor is, ha ezzel 

időnként egy-két csapat neheztelését váltja ki. 
 

Az elmúlt ciklus egyik eredménye, hogy némiképpen sikerült javítanunk a rendkívül lehangoló 

létesítményhelyzeten. Megvalósításra került a DLSZ Aréna vízelvezetése, aminek következtében, a 

korábbi időszakokkal ellentétben esőzés miatt egyetlen mérkőzést sem kellett elhalasztani, még 

csapadékos időben is remek pálya fogadja a csapatokat. A III-IV. osztály mérkőzéseinek sikerült 

megszerezni a Radari kis műfüves pályát a méltatlan körülményeket biztosító Római körúti pálya helyett.  



 

 

 

További tervekkel rendelkezünk a szabadtéri létesítményhelyzet javítására, reméljük, hogy négy év múlva 

újabb eredményekről lesz lehetőségünk beszámolni. 
 

Terem és csarnok tekintetében azonban jelenleg teljesen kilátástalan a helyzet Dunaújvárosban. 

Megfelelő létesítmény hiányában nem lehetett megrendezni ebben az évben (2023) a Carissa Kupát, az 

egynapos kupáknak pedig az impozáns, de magasabb költségű Rácalmási Sportcsarnok tudott otthont 

adni, ami a nevezési díjak emelkedését vonta maga után. 
 

Versenyszervezés tekintetében a négy év legnagyobb kihívását a pandémiás helyzet jelentette. Egy 

tavaszi szezon törlése elkerülhetetlenné vált a lezárások nyomán, de az MLSZ rendszerhez csatlakozásnak 

köszönhetően az amatőr kispályás labdarúgás Dunaújvárosban indult újra legkorábban a Covid19 

megjelenése után. A Carissa Kupa megrendezését két évben is a világjárvány akadályozta meg (2021, 

2022). 
 

A hét bajnoki osztály (I., II., III., IV. Senior, Old Boys és Női) hosszú évek óta jól kialakult rendszert 

biztosít, megfelelően kielégíti az igényeket. Ennek ellenére időnként muszáj hozzányúlni a jól bevált 

rendszerhez, ha a körülmények ezt kívánják. Az idei szezonban az egyenlőtlen nevezési számok miatt 

kellett lépnie a Versenybizottságnak. Ősszel összevont I-II. és III-IV. osztályban folytak a küzdelmek és 

tavaszra alakult ki a megszokott menetrend. Idei évben új lebonyolítással megpróbáltuk növelni a 

Dunaújváros Kupa presztízsét, amelyhez a csapatok is partnerek voltak.   
 

A DLSZ és a Versenybizottság célja, hogy a lehető legalacsonyabb költségekkel a lehető 

legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtsa a csapatoknak. Minden bizonnyal ennek köszönhető, hogy hosszú 

ideje változatlan népszerűségnek örvend a Markó Lajos Városi Kispályás Bajnokság. Azon dolgozunk, 

hogy ez a jövőben is így maradjon. 

 

 

Dunaújváros, 2023. március 7. Mészáros István DLSZ Versenybizottság elnök 

 


