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11/2017. (03.29.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő
Versenybizottság határozatai
VB-202/2016/2017. (03.27.)
A HORFER SERLEG Megyei III. osztályú feln tt bajnokság 16. fordulójában, a 2017. március 26.
16:00 órára kiírt Kulcs – Mez falva II. mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1210981)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Kulcs felnőtt csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) és d) pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Mezőfalva II. felnőtt csapata ellen.
(MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Mez falva II. feln tt csapata els alkalommal nem állt ki.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-203/2016/2017. (03.27.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 14. fordulójában, a 2017. március 25. 15:00
órára kiírt Dunaújváros PASE – Martonvásár mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1211398)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Martonvásár öregfiúk csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (2) bekezdés a), pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Dunaújváros PASE öregfiúk csapata
ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Dunaújváros PASE öregfiúk csapata második alkalommal nem állt ki bajnoki mérk zésre.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-204/2016/2017. (03.27.)
A PLASTOBO Megyei Öregfiúk bajnokság 4. csoportjának 16. fordulójában, a 2017. március 25én 15:00 órára kiírt Sárbogárd – Szabadbattyán mérk zésre a Szabadbattyán csapata 9 f vel jelent
meg (Kódszám: 1211556).
Ezért a Szabadbattyán öregfiúk csapata ellen eljárást kezdeményezünk. A határozatot a
Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (5) bekezdés e) pontja alapján hozta meg.
A Szabadbattyán 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-205/2016/2017. (03.27.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 14. fordulójában, a 2017. március 11. 15:00
órára kiírt Gyúró – Sóskút mérk zés elmaradt. (Kódszám: 1211252)
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 Gyúró öregfiúk csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Gyúró öregfiúk csapata els alkalommal nem állt ki.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
1

Fegyelmi Bizottság határozata
Határozat
szám
FB-501/20162017. (03.28.)
FB-502/20162017. (03.28.)
FB-502/20162017. (03.28.)
FB-503/20162017. (03.28.)
FB-506/20162017. (03.28.)
FB-507/20162017. (03.28.)
FB-509/20162017. (03.28.)
FB-510/20162017. (03.28.)
FB-512/20162017. (03.28.)
FB-513/20162017. (03.28.)
FB-514/20162017. (03.28.)
FB-515/20162017. (03.28.)
FB-516/20162017. (03.28.)
FB-517/20162017. (03.28.)
FB-518/20162017. (03.21.)
FB-519/20162017. (03.28.)
FB-520/20162017. (03.28.)
FB-521/20162017. (03.28.)
FB-522/20162017. (03.28.)

Név

Ig.
szám

Egyesület

Osztály

Paragrafus

Németh Attila

350095

Fehérvár FC Kft.

NB. II.

14. §. 2/b.

Antal Ádám

356509

Mez falva

M. I.

11. §. 2/b.

Balázs Sándor

193683

Mez falva

M. I.

14. §. 2/a.

Bencze János

229232

Polgárdi

M. I.

11. §. 2/a.

Meszlényi Zsolt

249529

Bodajk

M. II.

15. §. 1/a.

Torma Richárd

751579

Fehérvárcsurgó

M. II.

17. §. b

Simon András

343145

K szárhegy

M. II.

14. §. 2/b.

Tóth Áron

316154

Nádasdladány „B”

M. II.

14. §. 2/b.

Végh Tamás

168998

Pázmánd

M. II.

21. §. 1/a.

Zágoni Róbert

233125

Vál

M. II.

21. §. 1/a.

Aranyos Ádám

439250

Videoton Baráti
Kör

M. II.

14. §. 2/b.

Mózes Zoltán

119443

Dég

M. III.

14. §. 2/a.

Nagy Ákos

271575

Sárkeresztes

M. III.

15. §. 2/a.

Méreg Nándor

156297

Szabadbattyán

M. III.

21. §. 1/a.

Gyenge Szabolcs

402091

Vértesacsa

M. III.

14. §. 2/a.

Király Balázs

186816

Vértesboglár

M. III.

11. §. 2/a.

Lakakisz Kosztasz

145753

Beloiannisz

ÖF

14. §. 2/a.

Peszránszki Gábor

518883

Jen

ÖF

21. §. 1/a.

Oszoli Imre

252953

Lovasberény

ÖF

21. §. 1/a.

Büntetés
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2017.04.01-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2017.04.01-ig
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
feln tt bajnoki
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2017.04.02-ig
Eltiltva: kett (2)
hétre, 2017.04.08-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2017.04.01-ig
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: kett (2)
feln tt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2017.04.01-ig
Eltiltva: egy (1)
feln tt bajnoki
Eltiltva: három (3)
feln tt bajnoki
Eltiltva: kett (2)
öregfiúk bajnoki
Eltiltva: egy (1)
feln tt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
feln tt bajnoki
Eltiltva: kett (2)
öregfiúk bajnoki
Eltiltva: egy (1)
öregfiúk bajnoki
Eltiltva: kett (2)
öregfiúk bajnoki

FB-505/2016/2017. (03.28.)
Kozma Tamás, az Adony ifjúsági csapatának vezet je hamis játék kísérlete miatt – a Fegyelmi
Szabályzat 9. §. 2/a. pont alapján – írásbeli figyelmeztetésben részesítve.
FB-508/2016/2017. (03.28.)
Nagy József, a K szárhegy technikai vezet je, a Pákozd – K szárhegy U-19-es mérk zés
játékvezet jével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi Szabályzat 9. §.
2/b/2. pont alapján – mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől kettő (2)
hónapra eltiltva, a büntetés végrehajtása azonban hat (6) hónapra, 2017. szeptember 26-ig
felfüggesztve.
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FB-511/2016/2017. (03.28.)
A Polgárdi – Nádasdladány „B” Megyei I. osztályú ifjúsági mérk zés játékvezet jével szemben
tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt Tóth István, a Nádasdladány vezet edz jének esetében
életbe lép a FB-400/2016/2017. számú fegyelmi határozat. Ez azt jelenti, hogy Tóth István – a
Fegyelmi Szabályzat 9. §. 2/c/3. pont alapján – minden labdarúgással kapcsolatos
sportszakemberi tevékenységtől kettő (2) hónapra, 2017. május 26-ig eltiltva.
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezni lehet a Fejér Megyei Igazgatóság Fellebbviteli
Bizottságánál, a Fegyelmi Szabályzat V. fejezetében foglaltak szerint.
FB-523/2016/2017. (03.28.)
A Velence SE sem a 19. fordulóban a Mór elleni hazai, sem a 20. fordulóban a Lajoskomárom
elleni idegenbeli feln tt mérk zésen nem biztosította az elektronikus jegyz könyv használatának
feltételeit, ezért – a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 3/a. pont alapján – az egyesület vezetése írásbeli
figyelmeztetésben részesítve. (Nem rendelkeztek a jegyz könyv kitöltéséhez szükséges kóddal.)
FB-524/2016/2017. (03.28.)
Az Ikarus-Maroshegy öregfiúk csapata a 15. fordulóban az si elleni mérk zésen nem biztosította
az elektronikus jegyz könyv használatának feltételeit, ezért – a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 3/a. pont
alapján – az Ikarus-Maroshegy öregfiúk csapatának vezetése írásbeli figyelmeztetésben
részesítve.
FB-526/2016/2017. (03.28.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus jegyz könyv használatának
elmulasztása miatt a Kápolnásnyék feln tt és ifjúsági csapata ellen, mert a 20. fordulóban nem
biztosították az elektronikus jegyz könyv kitöltésének feltételeit. A fegyelmi tárgyalásra 2017.
április 04. 15.45 órára a Kápolnásnyéki VSE elnökét behívjuk.
FB-527/2016/2017. (03.28.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus jegyz könyv használatának
elmulasztása miatt a Csabdi feln tt csapata ellen, mert a Gyúró elleni mérk zésen nem biztosították
az elektronikus jegyz könyv kitöltésének feltételeit. A fegyelmi tárgyalásra 2017. április 04.
16.00 órára a Csabdi SE elnökét behívjuk.
FB-528/2016/2017. (03.28.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus jegyz könyv használatának
elmulasztása miatt a Pákozd öregfiúk csapata ellen, mert a Sárszentmihály elleni mérk zésen (16.
forduló) nem biztosították az elektronikus jegyz könyv kitöltésének feltételeit. A fegyelmi
tárgyalásra 2017. április 04. 16.15 órára a Pákozd öregfiúk csapatának vezetőjét behívjuk.
FB-529/2016/2017. (03.28.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus jegyz könyv használatának
elmulasztása miatt a Szabadbattyán feln tt csapata ellen, mert a F nix elleni mérk zésen (16.
forduló) nem biztosították az elektronikus jegyz könyv kitöltésének feltételeit. A fegyelmi
tárgyalásra 2017. április 04. 16.30 órára a Szabadbattyán KSE elnökét behívjuk.
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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
b) A Megyei I. osztályú mérk zésekr l a Sárvíz Televízió összefoglaló műsort készít. A
felvételek megtekinthet k a www.youtube.com oldalon, a Fejér Megyei Labdarúgó
Bajnokságra rákeresve.
c) Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a TAO Értékelési elvek és az Elszámolhatósági
Szabályzat elkészült.
Az alábbi oldalon található:
http://www.mlsz.hu/fejlesztesek

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

21.
17.
17.
17.
14.

mérkőzés

Felcsút – Mór
Tordas – Perbál
Ikarus-Maroshegy – Jen
Szabadbattyán – K szárhegy
Fehérvárcsurgó – LMSK

osztály

M. I.

kor

U-19
ÖF
ÖF
ÖF
U-16

idő

nap

17.03.31
17.04.01
17.04.01
17.04.01
17.04.02

péntek
szombat
szombat
szombat
vasárnap

óra

19:00
13:30
16:30
16:30
10:00

Székesfehérvár, 2017. március 29.

Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató
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helyszín
Felcsút
Tordas
Jen
K szárhegy
Iszkaszentgyörgy

