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23/2014. (08.06.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő

Fellebbviteli Bizottság határozatai
3/2014/2015. számú határozat:
Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága a Megye II. osztályába a
Versenyszabályzat 27. §. (2) bekezdés a. pontja alapján az alábbi feltöltési sorrendet határoz
meg:
- a feljutó bajnokság legjobb harmadik helyezettje (Nagykarácsony)
Versenybizottság határozata
4/2014/2015. számú határozat:
A Magyar Kupa 1. fordulójában a 2014. augusztus 03. 17:00 órára kiírt Perkáta – Mezőfalva
Magyar Kupa mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 799203)
A mérkőzés végeredményét 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Mezőfalva csapata
javára rendeli el jóváírni.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a mérkőzés elmaradásában vétkes Perkáta
csapata ellen.
5/2014/2015. számú határozat:
A Magyar Kupa 1. fordulójában a 2014. augusztus 03. 17:00 órára kiírt Tác-Csősz – Polgárdi
labdarúgó mérkőzés félbeszakadt (Kódszám: 799208).
A Versenybizottság a mérkőzést a pályán elért eredménnyel, 3:0 gólkülönbséggel a
Polgárdi csapata javára rendeli el jóváírni.
6/2014/2015. számú határozat:
A Magyar Kupa 1. fordulójában a 2014. augusztus 03. 17:00 órára kiírt Szabadbattyán –
LMSK Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés elmaradt (Kódszám: 799207).
A Versenybizottság a mérkőzést 3 ponttal és 3:0 gólkülönbséggel az LMSK csapata
javára rendeli el jóváírni.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a mérkőzés elmaradásában vétkes
Szabadbattyán csapata ellen.

7/2014/2015. számú határozat:
A Magyar Kupa 1. fordulójában a 2014. augusztus 03. 17:00 órára kiírt Magyaralmás –
Pákozd Magyar Kupa mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 799189)
A mérkőzés végeredményét 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Pákozd csapata
javára rendeli el jóváírni.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a mérkőzés elmaradásában vétkes
Magyaralmás csapata ellen.
8/2014/2015. számú határozat:
A Magyar Kupa 1. fordulójában a 2014. augusztus 03. 17:00 órára kiírt Csákberény – Bodajk
Magyar Kupa mérkőzés elmaradt. (Kódszám:799186)
A mérkőzés végeredményét 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Bodajk csapata
javára rendeli el jóváírni.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a mérkőzés elmaradásában vétkes
Csákberény csapata ellen.
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Paragrafus
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Eltiltva: kettő (2)
U-18 bajnoki

13/2014/2015. A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus
jegyzőkönyv használatának elmulasztása miatt a Söréd felnőtt csapata ellen (Magyar Kupa 1.
forduló). A fegyelmi tárgyalásra 2014. augusztus 12. 16:00 órára a Söréd SE elnökét
behívjuk.
14/2014/2015. A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus
jegyzőkönyv használatának elmulasztása miatt a Dég felnőtt csapata ellen (Magyar Kupa 1.
forduló). A fegyelmi tárgyalásra, 2014. augusztus 12. 15:30 órára a Dég SE elnökét
behívjuk.
15/2014/2015. A 47. percben félbeszakadt Tác-Csősz – Polgárdi Magyar Kupa mérkőzés
ügyében 2014. augusztus 12. 16:15 órakor fegyelmi tárgyalást tartunk, amelyre a TácCsősz csapatvezetőjét, Kovács Tibort és a mérkőzés főrendezőjét, valamint Neizer Ádám
játékost behívjuk. Addig a kiállított játékosok játékjoga fel van függesztve. (Csete
László – 305287, Kővári Gergő – 116896, Sárempek Márk – 124277, Kovács József –
124268 és Neizer Ádám – 245679).
16/2014/2015. A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett a Csákberény csapata
ellen, mert a 2014-2015. évi Magyar Kupa 1. fordulójában a Bodajk elleni mérkőzésre nem
álltak ki. A fegyelmi tárgyalásra 2014. augusztus 12. 15:15 órakor kerül sor, amelyre a
Csákberény SE elnökét behívjuk.
17/2014/2015. A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett a Magyaralmás csapata
ellen, mert a 2014-2015. évi Magyar Kupa 1. fordulójában a Pákozd elleni mérkőzésre nem
álltak ki. A fegyelmi tárgyalásra 2014. augusztus 12. 14:45 órakor kerül sor, amelyre a
Magyaralmás SE elnökét behívjuk.
18/2014/2015. A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett a Perkáta SE csapata
ellen, mert a 2014-2015. évi Magyar Kupa 1. fordulójában a Mezőfalva elleni mérkőzésre
nem álltak ki. A fegyelmi tárgyalásra 2014. augusztus 12. 15:00 órakor kerül sor, amelyre
a Perkáta SE elnökét behívjuk.
19/2014/2015. A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett a Szabadbattyán csapata
ellen, mert a 2014-2015. évi Magyar Kupa 1. fordulóra kisorolt LMSK elleni mérkőzésük az
egyesület hibájából elmaradt. A fegyelmi tárgyalásra 2014. augusztus 12. 15:30 órakor
kerül sor, amelyre a Szabadbattyán KSE elnökét behívjuk.
20/2014/2015. Vida Zoltánnak (247369) az Isztimér játékosának a játékjoga a
633/2013/2014. sz. fegyelmi határozattal felfüggesztésre került, amely még mindig
érvényben van. A játékos a felfüggesztés ellenére az Iszkaszentgyörgy elleni Magyar Kupa
mérkőzésen szerepelt az Isztimér csapatában. Vida Zoltán játékjogát ismételten
felfüggesztjük és 2014. augusztus 12. 15:45-re az Isztimér csapatvezetőjével, Orbán
Tiborral együtt behívjuk.

TÁJÉKOZTATÁS
1. Igazgatóság tájékoztatása:
Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága a bajnokság előtti küldöttválasztó és évadnyitó
értekezletét 2014. augusztus 12. kedd, 17.00 órakor tartja a Sóstói Stadion Média termében
(Székesfehérvár, Csikvári út 10.) melyre ezúton meghívjuk valamennyi Megyei I., II. és III.
osztályú, valamint utánpótlás nevelő sportegyesület képviselőjét.
Az értekezlet napirendi pontjai:
- Megnyitó
- MLSZ Közgyűlési küldöttek megválasztása
- Évadnyitó értekezlet, ahol ismertetésre kerülnek a bajnoksággal és
szabályzatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
- Egyebek

2. Versenybizottság tájékoztatása:
A 2014-2015. évi megyei versenykiírásaink 17. pontja az alábbiakat tartalmazza:
„A kispadon helyet foglaló valamennyi személynek REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁT köteles
kiváltani a sportszervezet. Ennek hiányában a sportszakember nem foglalhat helyet a
hivatalos mérkőzésen a kispadon.
A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA tartalmazza a kispadon helyet foglaló személy pontos
funkcióját. A kispadon helyet foglaló személyek kizárólag a REGISZTRÁCIÓS
KÁRTYÁN feltüntetett minőségben ülhetnek le a kispadra, és kizárólag ebben a
minőségben szerepelhetnek a mérkőzés jegyzőkönyvében. A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA
kötelező eleme a tulajdonosát ábrázoló színes igazolványkép.”
A regisztrációs kártya kiváltásának menete:
mlsz.info, - 11. menü sportszervezetek oldala,- digitális ügyintézés, - regisztrációs kártya (az
alábbi kép jelenik meg):

ÚJ kérelem. (az alábbi kép jelenik meg):

A szervezetnél: Fejér megyét kell kiválasztani,
sze ély kód: A regisztrá iót kérő sze ély kódja
funkció: amilye
i őség e kívá a pado helyet foglal i
sportág: labdarúgás
e : a aj okság e e férfi, vagy ői
korosztály: amire kéri a regisztrációs kártyát
besorolás: bajnoki osztály

A szervezetnél: Fejér megyét kell kiválasztani,
személy kód: A regisztrációt kérő személy kódja
funkció: amilyen minőségben kíván a padon helyet foglalni
sportág: labdarúgás
nem: a bajnokság neme férfi, vagy női
korosztály: amire kéri a regisztrációs kártyát
besorolás: bajnoki osztály
A TÁROL gomb megnyomása után a rendszer kéri a kapcsolódó dokumentumok feltöltését.
A kért dokumentumoknál az edzői végzettségre vonatkozóan kell az MLSZ Elnökségének
149/2013. számú határozata alapján a végzettséget igazoló bizonyítványt, licenc kártyát
beemelni. (Honlapunkon megtalálható a határozat.)
Ami a többi sportszakembert illeti, megyei szinten az alábbi előírásokat kell követni:
technikai vezető – nem kell végzettség
erőnléti edző – OKJ-s személyi/fitness edzői végzettség, vagy testnevelő tanári diploma
orvos – érvényes MOK kártya szükséges
gyúró - OKJ-s gyógymasszőr, fürdősmasszőr, vagy hasonló végzettség
egyéb – az egyéb kategóriát a sportszervezet határozza meg, itt csak szerződés szükséges
(amennyiben releváns), sportszervezeti elnök esetében elfogadható a képviseletre szóló
igazolás (bírósági bejegyzés)
Szerződés mintát mellékelünk.
Ezt követően a kérelmeket a LEZÁR gombbal le kell zárni.
Az igazgatóság látja a kérelmeket, és folyamatosan a feltételeknek megfelelőeket kinyomtatja,
elkészíti, melyet át lehet venni.
Székesfehérvár, 2014. július 15.
Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató

