MLSZ FEJÉR MEGYEI IGAZGATÓSÁG
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/a. Fszt.
Tel.: 06 (22) 312-282, Fax: 06 (22) 506-126
E-mail: fejer@mlsz.hu Web: fejer.mlsz.hu
Adószám: 19020848-2-44 Bank: 11707024-20480772
Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út 2/d.

17/2017. (05.10.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő
Versenybizottság határozatai
VB-246/2016/2017. (05.04.)
A Fejér Megyei Kupa 6. fordulójában, a 2017. május 03. 17:00 órára kiírt Főnix FQL System –
Lajoskomárom mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1236912)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Főnix FQL System felnőtt
csapata javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) pontja), és d)
pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Lajoskomárom felnőtt csapata ellen.
(MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
VB-247/2016/2017. (05.04.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 2. csoportjának 19. fordulójában, a 2017. április 29-én 17:00
órakor megrendezésre került Baracs – Pusztaszabolcs öregfiúk bajnoki mérkőzést a Pusztaszabolcs
csapata jogosulatlan játékos szerepeltetésére hivatkozva megóvta.
A Versenybizottság az óvást indíték hiányában elutasította.
VB-249/2016/2017. (05.08.)
A PLASTOBO Öregfiúk bajnokság 1. csoportjának 22. fordulójában, a 2017. május 06. 17:00 órára
kiírt Sóskút – Brigetio Komárom mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1211300)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Sóskút öregfiúk csapata
javára rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) pontja), és d) pontja
alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Brigetio Komárom öregfiúk csapata
ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Brigetio Komárom öregfiúk csapata első alkalommal nem állt ki.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
VB-250/2016/2017. (05.08.)
A HORFER SERLEG Megyei III. osztályú felnőtt bajnokság 22. fordulójában, a 2017. május 07.
17:00 órára kiírt Kulcs – Kisapostag mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1211016)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Kulcs felnőtt csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) pontja), és d) pontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Kisapostag felnőtt csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés c) pontja alapján.
A Kisapostag felnőtt csapata első alkalommal nem állt ki.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontjára.
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Fegyelmi Bizottság határozata
Határozat szám

Egyesület

Ford.

FB-72/2016-2017. (05.09.) SZL

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

26.

Határozat
szám
FB-688/20162017. (05.09.)
FB-690/20162017. (05.09.)
FB-692/20162017. (05.09.)
FB-693/20162017. (05.09.)
FB-697/20162017. (05.09.)
FB-698/20162017. (05.09.)
FB-699/20162017. (05.09.)
FB-700/20162017. (05.09.)
FB-702/20162017. (05.09.)

Sárga
lap
5

Név

Ig.
szám

Egyesület

Osztály

Paragrafus

Esze Attila

116800

Aba-Sárvíz

M. I.

17. §. a.

Kővári László

232040

Ercsi

M. I.

21. §. 1/a.

Vörös Ferenc

117189

Tordas

M. I.

21. §. 1/a.

Szabó József

125864

Káloz

M. II.

11. §. 2/a.

Deák Martin

708277

Cece

M. III.

9. §. 1/d/3.

Sebestyén Zsolt

143136

Cece

M. III.

14. §. 2/a.

Szabó Attila

673166

Cece

M. III.

9. §. 1/d/3.

Puskás Balázs

285900

Gyúró

M. III.

14. §. 2/a.

Róka Tamás

151560

Szabadbattyán

M. III.

21. §. 2/a.

Piros
lap
-

Fizetendő
összeg
6.000,Büntetés

Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: kettő (2)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hónapra, 2017.05.22-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hónapra, 2017.05.22-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: négy (4)
öregfiúk bajnoki

FB-689/2016/2017. (05.09.)
Gróf András, az Ercsi felnőtt csapatának edzője, az Ercsi – Bicske Megyei I. osztályú mérkőzés
játékvezetőjével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi Szabályzat 9. §.
2/c/1. pont alapján – mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől öt (5) soron
következő bajnoki mérkőzésen eltiltva.
FB-691/2016/2017. (05.09.)
A Versenybizottság VB-246/2016/2017. számú határozata szerint a 2017. május 03. 17:00 órára
kiírt Főnix FQL System – Lajoskomárom Fejér Megyei Kupa mérkőzés a Lajoskomárom hibájából
elmaradt. A mérkőzés előtt létszámhiányra hivatkozva telefonon jelezték, hogy nem tudnak kiállni.
A Fegyelmi Bizottság a mérkőzés elmaradásában vétkes Lajoskomárom SE-t – a Fegyelmi
Szabályzat 9. §. 3/p., valamint a 25. §. 1/b. pontok alapján – 25.000 Ft., azaz huszonötezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Fizetési határidő: 2017. június 15. (A Fegyelmi Szabályzat
56. §. 1/a. pont alapján.)
FB-694/2016/2017. (05.09.)
Killer Péter (325928), a Nagylók ifjúsági csapatának edzője, hamis játékosok szerepeltetése miatt –
a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 2/c/2. pont alapján – mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi
tevékenységtől hat (6) hónapra, 2017. október 22-ig eltiltva, mint a Nagylók felnőtt
csapatának játékosa – a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 1/d/2. pont alapján – három (3) hónapra,
2017. július 22-ig labdarúgó mérkőzésektől eltiltva.
Takács József, a Nagylók SE elnöke, aki tudott a hamis játékos szerepeltetéséről – a Fegyelmi
Szabályzat 9. §. 2/c/4. pont alapján – minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől három
(3) hónapra eltiltva, a büntetés végrehajtása azonban tíz (10) hónap próbaidőre, 2018.
március 09-ig felfüggesztve.
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezni lehet a Fejér Megyei Igazgatóság Fellebbviteli
Bizottságánál, a Fegyelmi Szabályzat V: fejezetében foglaltak szerint.
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FB-695/2016/2017. (05.09.)
A Pusztavám – Mór II. Megyei II. osztályú mérkőzésen történt rendezési hiányosság és
sportszerűtlen szurkolói magatartás miatt – a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 3/d. pont alapján – a
Pusztavám soron következő egy (1) hazai mérkőzésére szövetségi ellenőrt rendelünk ki az
egyesület költségére. (Az ellenőri jelentés alapján.)
FB-696/2016/2017. (05.09.)
Antal Máron (145560), a Vál technikai vezetője, a Puskás FC Kft. III. – Vál Megyei II. osztályú
mérkőzés játékvezetőjével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt – a Fegyelmi
Szabályzat 9. §. 2/c/1. pont alapján – mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől
kettő (2) soron következő bajnoki mérkőzésen eltiltva.
FB-701/2016/2017. (05.09.)
A Versenybizottság VB-250/2016/2017. számú határozata szerint a Megyei III. osztályú felnőtt
bajnokság 22. fordulójában a Kulcs – Kisapostag mérkőzésen a vendégcsapat 6 fővel jelent meg. A
mérkőzés elmaradásában vétkes Kisapostag SE vezetése – a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 3/a. pont
alapján – írásbeli figyelmeztetésben részestíve.
FB-703/2016/2017. (05.09.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett a Brigetio Komárom öregfiúk csapata ellen,
mert a 22. fordulóban a Sóskút elleni mérkőzésre nem álltak ki. A fegyelmi tárgyalásra 2017.
május 16. 16:15 órakor kerül sor, amelyre a Brigetio Komárom öregfiúk csapatának vezetőjét
behívjuk.
FB-704/2016/2017. (05.09.)
A Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Baracs öregfiúk mérkőzésen történtek kivizsgálása ügyében
2017. május 16. 16:30 órakor fegyelmi tárgyalást tartunk, amelyre Karászi Csaba (520793) és
Boros Gábor (307687) baracsi játékosokat és Schweighardt Róbertet, a mérkőzés
játékvezetőjét, valamint Horváth Marcell és Horváth Kristóf asszisztenseket behívjuk. Addig
a kiállított játékosok, Karászi Csaba (520793) és Boros Gábor (307687) játékjoga fel van
függesztve.
FB-705/2016/2017. (05.09.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett az elektronikus jegyzőkönyv használatának
elmulasztása miatt az Ikarus-Maroshegy öregfiúk csapata ellen. A fegyelmi tárgyalásra, 2017.
május 16. 16:00 órára az Ikarus-Maroshegy öregfiúk csapatának vezetőjét behívjuk.

TÁJÉKOZTATÁS
1. Igazgatóság tájékoztatása:
a)

Fejér Megye Labdarúgásáért Díj:
Az Igazgatóság ebben az évben is ki szeretné adni a megye labdarúgásában hosszú ideig
kiemelkedő munkát végző szakembereknek, aktivistáknak a Labdarúgásért arany, ezüst és
bronz fokozatát. Kérjük a csapatokat, hogy javaslataikat rövid indoklással (maximum egy
oldal) 2017. május 31. 12:00 óráig írásban küldjék be az igazgatóságra.
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b) Az Év játékvezetője és asszisztense:
Az Igazgatóság ebben az évben is ki szeretné adni a – csapatok véleménye alapján – az Év
játékvezetője és asszisztense díjat. Kérjük a csapatokat, hogy egy fő játékvezető, és egy fő
asszisztens tekintetében írásban 2017. május 31. 12.00 óráig adják le szavazataikat.
c)

Az év edzője és utánpótlás edzője:
Az Igazgatóság ebben az évben is ki szeretné adni az Év edzője, és az Év utánpótlás edzője
díjat. Kérjük a csapatokat, hogy egy fő edző, és egy fő utánpótlásedző tekintetében, a
megyében dolgozó szakemberekre írásban 2017. május 31. 12.00 óráig adják le
javaslataikat.

d) A „Bozsik program élményeim” rajzpályázatra beérkezett pályaművek megtekinthetők
közösségi oldalunkon:
https://www.facebook.com (MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság)
A közönség díj odaítélése korosztályonként, a legtöbb „tetszik (like)” jelölést kapó mű
alapján történik. Szavazni 2017. május 19-ig lehet a fenti oldalon.
e) MLSZ Grassroots Önkéntes Szervezői ingyenes tanfolyam indul Székesfehérváron
A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnőttképzési Intézete - a 2013. évi LXXVII. törvény
hatálya alá nem tartozó iskolarendszeren kívül szervezett – „Grassroots szervező”
tanfolyamot indít Fejér megyében.
A tanfolyami képzés helye: Székesfehérvár
A tanfolyam ideje és időtartama: 2017. június 01. (csütörtök) és 2017. június 02.
(péntek), 2 oktatási nap
Jelentkezési feltételek:
- a megadott e-mail címre beküldött jelentkezési lap
- 15. életév betöltése
A jelentkezési lapokat az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni:gelencser.tibor@mlsz.hu
Jelentkezési határideje: 2017. május 22. hétfő 16:00
Bővebb információ honlapunkon, illetve Gelencsér Tibornál (+3630-7232036)

2. Versenybizottság tájékoztatása:
a) Fejér Megyei Kupa Döntő
2017. május 24. (szerda), Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont
3-4. helyért
Döntő

16:30
18:30
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b) A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére hozzájárul az alábbi mérkőzések
időpont és/vagy helyszín módosításaihoz:
ford.

21.
28.
20.
28.
22.
25.
23.

mérkőzés

Sárosd – Ráckeresztúr
Bakonycsernye – Mór II.
Martonvásár – Velence
Sárbogárd II. – Nagykarácsony
GEO – Magyaralmás
Perbál – Sóskút
Tordas – Dunafüred

osztály

M. II.
M. II.

kor

ÖF
Felnőtt
U-16
Felnőtt
ÖF
ÖF
ÖF

idő

17.05.13
17.05.20
17.05.21
17.05.21
17.05.25
17.05.27
17.05.31

nap

óra

szombat
szombat
vasárnap
vasárnap
csütörtök
szombat
szerda

17:00
15:00
14:00
17:00
18:00
14:30
19:00

Székesfehérvár, 2017. május 10.

Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató
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helyszín
Nagylók
Bakonycsernye
Martonvásár
Sárbogárd
Székesfehérvár
Perbál
Tordas

