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Fegyelmi Bizottság határozatai
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Határozat
szám

Név

Ig.
szám

Egyesület

Osztály

Paragrafus

633/2013-2014.

Vida Zoltán

247369

Isztimér (Baracska)

M. III.

76. §. 3/b.

854/2013-2014.

Elek Arnold

171541

Martonvásár

M. I.

82. §. 3/a.

15/a/2014-2015.

Csete László

305287

Tác-Csősz

M. III.

82. §. 1/a.

15/b/2014-2015.

Kővári Gergő

116896

Tác-Csősz

M. III.

74. §. 1/a.

15/c/2014-2015.

Sárempek Márk

124277

Tác-Csősz

M. III.

82. §. 1/a.

15/d/2014-2015.

Kovács József

124268

Tác-Csősz

M. III.

72. §. 2/a.

15/e/2014-2015.

Neizer Ádám

245679

Tác-Csősz

M. III.

82. §. 2/b.

21/2014-2015.

Bezerédi Ádám

193562

Sárszentmiklós

M. I.

75. §. 2/a.

23/2014-2015.

Tóth Norbert

166580

Baracs

M. II.

74. §. 1/a.

24/2014-2015.

Kertész István

120616

Iszkaszentgyörgy

M. II.

72. §. 2/a.

25/2014-2015.

Németh Zsolt

119504

Iszkaszentgyörgy

M. II.

82. §. 2/b.

26/2014-2015.

Radovics Márton

117606

Mány

M. II.

82. §. 1/a.

29/2014-2015.

Brichter Ákos

123623

Söréd

M. III.

76. §. 2/a.

Büntetés
Eltiltva: egy (1)
évre, 2015.02.24-ig
Eltiltva: öt (5)
hónapra, 2014.09.13-ig
Eltiltva: egy (1)
Magyar Kupa
Eltiltva: egy (1)
Magyar Kupa
Eltiltva: kettő (2)
Magyar Kupa
Eltiltva: egy (1)
Magyar Kupa
Eltiltva: kettő (2)
hónapra, 2014.10.04-ig
Eltiltva: egy (1)
Magyar Kupa
Eltiltva: egy (1)
Magyar Kupa
Eltiltva: egy (1)
Magyar Kupa
Eltiltva: egy (1)
hónapra, 2014.09.11-ig
Eltiltva: kettő (2)
Magyar Kupa
Eltiltva: három (3)
Magyar Kupa

13/2014/2015. A Söréd a Magyar Kupa 1. és 2. fordulójában sem biztosította az elektronikus
jegyzőkönyv elkészítésének feltételeit, ezért a – Fegyelmi Szabályzat 10. §. 4/a. pontja
alapján – a Söréd SE vezetése írásbeli figyelmeztetésben részesítve.
15/2014/2015. A 47. percben félbeszakadt Tác-Csősz – Polgárdi Magyar Kupa mérkőzés után
történt szurkolói rendbontás, a játékvezetőt ért atrocitás miatt a Tác-Csősz soron következő
három (3) hazai bajnoki mérkőzésére szövetségi ellenőrt rendelünk ki az egyesület
költségére, a Fegyelmi Szabályzat 10. §. 4/d. pontja alapján.
16/2014/2015. A Versenybizottság 8/2014/2015. számú határozata szerint a 2014. augusztus
03. 17.00 órára kiírt Csákberény – Bodajk Magyar Kupa mérkőzés a Csákberény hibájából
elmaradt – a hazai csapat a mérkőzés napján, telefonon lemondta a mérkőzést.
A Fegyelmi Bizottság a mérkőzés elmaradásában vétkes Csákberény SE-t – a Fegyelmi
Szabályzat 10. §. 4/p. valamint a 91. §. a. pontjai alapján – 20.000, azaz húszezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Fizetési határidő: 2014. szeptember 15.
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezni lehet a Fejér Megyei Igazgatóság Fellebbviteli
Bizottságánál, a Fegyelmi Szabályzat XI. fejezetében foglaltak szerint.
17/2014/2015. A Versenybizottság 7/2014/2015. számú határozata szerint a 2014. augusztus
03. 17.00 órára kiírt Magyaralmás – Pákozd Magyar Kupa mérkőzés a Magyaralmás
hibájából elmaradt – a hazai csapat létszámhiányosan, 8 fővel nem vállalta a mérkőzést.
A Fegyelmi Bizottság a mérkőzés elmaradásában vétkes Magyaralmás SE-t – a Fegyelmi
Szabályzat 10. §. 4/p. valamint a 91. §. a. pontjai alapján – 25.000, azaz huszonötezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Fizetési határidő: 2014. szeptember 15.
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezni lehet a Fejér Megyei Igazgatóság Fellebbviteli
Bizottságánál, a Fegyelmi Szabályzat XI. fejezetében foglaltak szerint.
18/2014/2015. A Versenybizottság 4/2014/2015. számú határozata szerint a 2014. augusztus
03. 17.00 órára kiírt Perkáta – Mezőfalva Magyar Kupa mérkőzés a Perkáta hibájából
elmaradt – a hazai csapat nem rendelkezett érvényes játékengedéllyel, a vendégcsapattal
ellentétben meg sem jelentek a mérkőzés helyszínén.
A Fegyelmi Bizottság a mérkőzés elmaradásában vétkes Perkáta SE-t – a Fegyelmi
Szabályzat 10. §. 4/p. valamint a 91. §. a. pontjai alapján – 30.000, azaz harmincezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Fizetési határidő: 2014. szeptember 15.
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezni lehet a Fejér Megyei Igazgatóság Fellebbviteli
Bizottságánál, a Fegyelmi Szabályzat XI. fejezetében foglaltak szerint.
19/2014/2015. A Versenybizottság 6/2014/2015. számú határozata szerint a 2014. augusztus
03. 17.00 órára kiírt Szabadbattyán – LMSK Magyar Kupa mérkőzés a Szabadbattyán
hibájából elmaradt – az egyesület nem biztosította a pálya hitelesítésének feltételeit.
A Fegyelmi Bizottság a mérkőzés elmaradásában vétkes Szabadbattyán KSE-t – a
Fegyelmi Szabályzat 10. §. 4/p. valamint a 91. §. a. pontjai alapján – 25.000, azaz
huszonötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Fizetési határidő: 2014.
szeptember 15.
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezni lehet a Fejér Megyei Igazgatóság Fellebbviteli
Bizottságánál, a Fegyelmi Szabályzat XI. fejezetében foglaltak szerint.
22/2014/2015. Az Aba-Sárvíz – Sárszentmiklós Magyar Kupa mérkőzésen előfordult
rendezési hiányosság miatt – a Fegyelmi Szabályzat 10. §. 4/a. pontja alapján – az AbaSárvíz FC vezetése írásbeli figyelmeztetésben részesítve.

27/2014/2015. Kaszásné Czeiner Anikó, Az Alap főrendezője, az Alap – Lajoskomárom
Magyar Kupa mérkőzés játékvezetőjével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt
– a Fegyelmi Szabályzat 10. §. 3/d. pontja alapján – egy (1) hónapra, 2014. szeptember 11ig a rendezői feladatok ellátásától eltiltva.
28/2014/2015. A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus
jegyzőkönyv használatának elmulasztása miatt a Nagyvenyim felnőtt csapata ellen (Magyar
Kupa 2. forduló). A fegyelmi tárgyalásra, 2014. augusztus 19. 16.00 órára a Nagyvenyim
SK elnökét behívjuk.

TÁJÉKOZTATÁS
1. Igazgatóság tájékoztatása:
A Fejér Megyei Hírlap továbbra is napi egy egész oldalas terjedelemben foglalkozik Fejér
megye labdarúgásával.
Ezért a tudósításokat továbbra is várjuk a balazs.ferencz@gmail.com, vagy a
ferencz.balazs@plt.hu email-címek valamelyikére.
Telefonszám: 06 (20) 241-2150
Kérjük a sportszervezeteket, hogy minél több helyről érkezzenek tudósítások, hogy minél
színesebb legyen a napi megyei foci oldal.
Amit kérnék: Megye I - nézőszám, jók mindkét oldalon, szöveges tudósítás 5-6 mondatban.
A tudósításoknak legkésőbb vasárnap 19.30-ig be kell érkezniük.
Megye II - nézőszám, jók mindkét oldalon, szöveges tudósítás 2-3 mondatban.
A tudósításoknak legkésőbb hétfő 12.00 óráig be kell érkezniük.
Megye III - nézőszám, jók mindkét oldalon, 1-2 mondatos meccsértékelés.
A tudósításoknak legkésőbb kedd 12.00 óráig be kell érkezniük.
Amennyiben valamelyik mérkőzésen kiemelkedő, rendkívüli esemény történik (pl.:
különleges gól, több gólt lövő, kapusbravúr, kiegészítő esemény stb.) azt mindenképpen
jelezzék a lapnak!
Ezen kívül szívesen fogadják a mérkőzésekről érkező fotókat, amik nem mobiltelefonnal
készültek!
Minden közreműködő egyesületnek, és az önkéntes tudósítóknak köszönjük az együttműködést!

2. Versenybizottság tájékoztatása:
a) Időpont és helyszín módosítási kérelmeket, csak a honlapunkon szereplő
nyomtatványon fogadunk el! Ettől eltérő kérelmeket nem veszünk figyelembe!

b) A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére, hozzájárul az alábbi
mérkőzések időpont illetve helyszín módosításaihoz:
ford.

2.
1.
6.
2.
13.
1.
1.
4.
4.
1.

mérkőzés

Tárnok – Brigetio Komárom
Beloiannisz – Baracska
Martonvásár – Kápolnásnyék
Szabadbattyán – Söréd
Martonvásár – Ercsi
Sikeres-Vál – Kápolnásnyék
Csabdi – Tárnok
Nagykarácsony – Aba-Sárvíz
Nagykarácsony – Aba-Sárvíz
Pátka – Iszkaszentgyörgy

osztály

ÖF
M. III.
ÖF
M. III.
ÖF
M. II.
ÖF
M. II.
M. II.
M. II.

kor

Felnőtt
Felnőtt
U-21
Felnőtt
U-21
Felnőtt

idő

14.09.07
14.08.17
14.10.05
14.08.24
14.11.23
14.08.27
14.08.30
14.09.06
14.09.06
Elmarad

nap

vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szerda
szombat
szombat
szombat

óra

16:30
17:00
15:00
17:00
13:00
17:00
16:30
16:30
14:30

helyszín
Tárnok
Baracska
Martonvásár
Tác
Martonvásár
Vál
Tárnok
Aba
Aba

c) 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
fu k ió: a ilye
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. augusztus 14.
Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató

