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27/2018. (09.12.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő
Versenybizottság határozatai
VB-102/2018/2019. (09.10.)
A SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY Megyei III. osztályú felnőtt bajnokság 4. fordulójában, a 2018. szeptember 09.
16:30 órára kiírt Csókakő – Söréd felnőtt mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1354379)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Söréd csapata javára rendeli el
jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) pontja alapján.)
A Csókakő felnőtt csapatát írásbeli megrovásban részesítjük. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4)
bekezdés h) pont 1) alpontja alapján.)
A Versenybizottság megállapítja a Csókakő felnőtt csapatának versenyügyi felelősségét, és fegyelmi
eljárást kezdeményez a Csókakő felnőtt csapata ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (1) bekezdés a),
és b) pontja, illetve a 41. §. (3) bekezdés b) pontja alapján.
A Csókakő felnőtt csapata első alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre. Felhívjuk a figyelmüket az
MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés h) pont 2) alpontjára!
VB-104/2018/2019. (09.10.)
A VISZLÓ TRANS Megyei I. osztály U-19 bajnokság 9. fordulójában, a 2018. augusztus 29. 17:30 órára
kiírt Perkáta – Lajoskomárom mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1354933)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Lajoskomárom U-19 csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) pontja) alapján.)
A Perkáta U-19-es csapatát írásbeli megrovásban részesítjük. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4)
bekezdés i) pontja 1) alpontja alapján.)
A Versenybizottság megállapítja a Perkáta U-19-es csapatának versenyügyi felelősségét, és fegyelmi
eljárást kezdeményez a Perkáta U-19-es csapata ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (1) bekezdés a),
és b) pontja, illetve a 41. §. (3) bekezdés b) pontja alapján.
A Perkáta U-19-es csapata első alkalommal nem állt ki.
Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés i) pont 2) alpontjára!
VB-105/2018/2019. (09.10.)
A VISZLÓ TRANS Megyei I. osztályú U-19 bajnokság 3. fordulójában, a 2018. szeptember 01. 10:00 órára
kiírt Kisláng – Lajoskomárom (5:2) mérkőzés végeredményét a Versenybizottság hivatalból történő
eljárásában jóváhagyja.
A Versenybizottság a Lajoskomárom U-19 csapatának évi összeredményéből 1 (egy) büntetőpontot
levon. (MLSZ Versenyszabályzat 45. §. (5) bekezdés c) pont 2) alpontja alapján.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Lajoskomárom U-19 csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 12. §. (1) bekezdés e) pontja alapján.)
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VB-106/2018/2019. (09.10.)
A VISZLÓ TRANS Megyei I. osztályú felnőtt bajnokság 4. fordulójában, a 2018. szeptember 09. 16:30
órára kiírt Enying – Polgárdi (4:0) mérkőzés végeredményét a Versenybizottság hivatalból történő
eljárásában jóváhagyja.
A Versenybizottság a Polgárdi felnőtt csapatának évi összeredményéből 1 (egy) büntetőpontot levon.
(MLSZ Versenyszabályzat 45. §. (5) bekezdés c) pont 2) alpontja alapján.
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményez a Polgárdi felnőtt csapata ellen. (MLSZ
Versenyszabályzat 12. §. (1) bekezdés e) pontja alapján.)
VB-107/2018/2019. (09.10.)
Az U-14 bajnokság Keleti csoportjának 1. fordulójában, a 2018. szeptember 07. 16:30 órára kiírt DPASE –
Kulcs U-14 mérkőzésre a Kulcs U-14-es csapata 7 fővel jelent meg. (Kódszám: 1356204.)
A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a DPASE U-14-es csapata javára
rendeli el jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) pontja alapján.)
A Kulcs U-14-es csapatát írásbeli megrovásban részesítjük. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4)
bekezdés h) pontja, 1) alpontja alapján.)
A Kulcs U-14-es csapata első alkalommal nem állt ki bajnoki mérkőzésre. Felhívjuk a figyelmüket az MLSZ
Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés h) pont 2) alpontjára!

Fegyelmi Bizottság határozatai
Határozat szám

Egyesület

Ford.

FB-12/2018-2019. (09.11.) SZL
FB-13/2018-2019. (09.11.) SZL
FB-14/2018-2019. (09.11.) SZL

Lajoskomárom
Tordas
Jenő

4.
4.
4.

Határozat
szám
FB-100/20182019. (09.11.)
FB-101/20182019. (09.11.)
FB-103/20182019. (09.11.)
FB-104/20182019. (09.11.)
FB-105/20182019. (09.11.)
FB-107/20182019. (09.11.)
FB-109/20182019. (09.11.)
FB-110/20182019. (09.11.)
FB-114/20182019. (09.11.)
FB-116/20182019. (09.11.)
FB-117/20182019. (09.11.)
FB-118/20182019. (09.11.)
FB-119/20182019. (09.11.)

Sárga
lap
3
4
3

Piros
lap
2
1
2

Név

Egyesület

Osztály

Paragrafus

Nemes-Simon Bálin

Csákvár TK

NB. III.

15. §. 2/b.

Horváth Zoltán

Kisláng

M. I.

14. §. 2/b.

Borbás László

Lajoskomárom

M. I.

14. §. 2/a.

Vései Martin

Lajoskomárom

M. I.

16. §. a.

Gergely Milán

Mezőfalva

M. I.

13. §. 2/b.

Kanyó Richárd

Tordas

M. I.

11. §. 2.

Eipl Máté

Pázmánd

M. II.

21. §. 1/b.

Miklós Máté László

Pázmánd

M. II.

14. §. 2/b.

Egri Mátyás

Szabadegyháza

M. II.

13. §. 2/b.

Kovács Ádám

Dég

M. III.

11. §. 2.

Németh Tamás

Jenő

M. III.

21. §. 2/b.

Palkovics István

Jenő

M. III.

21. §. 1/a.

Takács Kristóf

Lajoskomárom II.

M. III.

11. §. 2.

2

Fizetendő
összeg
8.400,7.200,5.600,Büntetés

Eltiltva: három (3)
hétre, 2018.09.26-ig
Eltiltva: kettő (2)
hétre, 2018.09.22-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2018.09.15-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2018.09.15-ig
Eltiltva: három (3)
hétre, 2018.09.29-ig
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2018.09.15-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: három (3)
hónapra, 2018.12.09-ig
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki

FB-120/20182019. (09.11.)
FB-121/20182019. (09.11.)
FB-122/20182019. (09.11.)
FB-124/20182019. (09.11.)
FB-125/20182019. (09.11.)
FB-128/20182019. (09.11.)

Fehér László

Mezőszilas

M. III.

16. §. a.

Devcsity Roland

Tác-Csősz

M. III.

16. §. a.

Lak Dominik

Martonvásár Mustang

M. III.

11. §. 2.

Bohos André

Gárdony

ÖF

11. §. 2.

Cseh Gábor

Kajászó

ÖF

14. §. 2/a.

Forgács László

Tác-Csősz

ÖF

11. §. 2.

Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
felnőtt bajnoki
Eltiltva: egy (1)
hétre, 2018.09.15-ig
Eltiltva: egy (1)
öregfiúk bajnoki
Eltiltva: négy (4)
öregfiúk bajnoki
Eltiltva: egy (1)
öregfiúk bajnoki

FB-102/2018/2019. (09.11.)
A Lajoskomárom – Főnix Megyei I. osztályú mérkőzésen, levonuláskor történt rendbontás – a játékvezetőt
ért atrocitás – miatt a Lajoskomárom soron következő három (3) hazai mérkőzésére szövetségi ellenőrt
rendelünk ki az egyesület költségére, a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 3/d. pont alapján.
FB-106/2018/2019. (09.11.)
A Versenybizottság VB-106/2018/2019. (09.10.) számú határozata szerint az Enying – Polgárdi Megyei I.
osztályú felnőtt mérkőzésen a Polgárdi csapatában jogosulatlan játékos (Borbély Bence) szerepelt.
Kurja Csaba, a Polgárdi csapatvezetője, a jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt – a Fegyelmi Szabályzat
9. §. 2/a. pontja alapján – írásbeli figyelmeztetésben részesítve.
FB-108/2018/2019. (09.11.)
A Versenybizottság VB-101/2018/2019. (09.04.) számú határozata szerint a Pátka SK írásban bejelentette,
hogy serdülő (U-16) csapatát visszalépteti a 2018/2019. évi bajnokságtól.
A Pátka SK az U-16-os korosztályú csapatának a 2018/2019. évi bajnokságtól történt visszaléptetésével
megszegte a nevezéskor vállalt kötelezettségét, ezért a Fegyelmi Bizottság a sportszervezetet – a Fegyelmi
Szabályzat 9. §. 3/p., valamint a 25. §. 1/b. pontok alapján – 25.000 Ft., azaz huszonötezer forint
pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Fizetési határidő: 2018. október 15. (A Fegyelmi Szabályzat 56. §.
1/a. pont alapján.)
FB-111/2018/2019. (09.11.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett a Pázmánd felnőtt és U-14-es csapata ellen, mert a
Csór, illetve a Pákozd elleni mérkőzéseken nem biztosították az elektronikus jegyzőkönyv kitöltésének
feltételeit. A fegyelmi tárgyalásra 2018. szeptember 18. 15:45 órára a Pázmánd képviselőjét behívjuk.
FB-112/2018/2019. (09.11.)
Klein Attila, a Perkáta ifjúsági csapatának edzője, a Perkáta – Bicske U-19-es mérkőzés játékvezetőjével
szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása, valamint az 1. és 2. fordulóban jogosulatlan játékosok
szerepeltetése miatt (a Versenybizottság VB-99/2018/2019. és VB-100/2018/2019. számú határozatai
szerint) minden a labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől kettő (2) hónapra eltiltva,
a büntetés végrehajtása azonban nyolc (8) hónap próbaidőre, 2019. május 11-ig felfüggesztve, a
Fegyelmi Szabályzat 9. §. 2/c/3. pont alapján.
FB-113/2018/2019. (09.11.)
A Versenybizottság VB-104/2018/2019. (09.10.) számú határozata szerint a 2018. augusztus 29. 17:30 órára
kiírt Perkáta – Lajoskomárom Megyei I. osztályú ifjúsági mérkőzés a Perkáta hibájából elmaradt. A
Fegyelmi Bizottság a mérkőzés elmaradásában vétkes Perkáta SE-t – a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 3/p.,
valamint a 25. §. 1/b. pontok alapján – 20.000 Ft., azaz húszezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi. Fizetési határidő: 2018. október 15. (A Fegyelmi Szabályzat 56. §. 1/a. pont alapján.)
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FB-115/2018/2019. (09.11.)
A Versenybizottság VB-102/2018/2019. (09.10.) számú határozata szerint a 2018. szeptember 09. 16:30
órára kiírt Csókakő – Söréd Megyei III. osztályú felnőtt mérkőzés a Csókakő hibájából elmaradt. A
Fegyelmi Bizottság a mérkőzés elmaradásában vétkes Csókakő VSC-t – a Fegyelmi Szabályzat 9. §.
3/p., valamint a 25. §. 1/b. pontok alapján – 20.000 Ft., azaz húszezer forint pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi. Fizetési határidő: 2018. október 15. (A Fegyelmi Szabályzat 56. §. 1/a. pont alapján.)
FB-123/2018/2019. (09.11.)
A MIE – Herceghalom Megyei II. osztályú ifjúsági mérkőzés 20 perccel későbbi kezdése miatt a
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület vezetése írásbeli figyelmeztetésben részesítve, a Fegyelmi szabályzat 9. §.
3/a. pont alapján.
FB-126/2018/2019. (09.11.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett a Mezőszilas öregfiúk csapata ellen, mert az 2.
fordulóban nem biztosították az elektronikus jegyzőkönyv kitöltésének feltételeit. A fegyelmi tárgyalásra
2018. szeptember 18. 16:15 órára a Mezőszilas SE képviselőjét behívjuk.
FB-127/2018/2019. (09.11.)
A Versenybizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett a Pátka öregfiúk csapata ellen, mert az 2. fordulóban,
nem biztosították az elektronikus jegyzőkönyv kitöltésének feltételeit. A fegyelmi tárgyalásra 2018.
szeptember 18. 16:00 órára a Pátka SK képviselőjét behívjuk.

TÁJÉKOZTATÁS
1. Igazgatóság tájékoztatása:
a) Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy a bajnokság ideje alatt hétfőn, kedden és szerdán a
hétvégi mérkőzések feldolgozása folyik.
Kérjük, hogy ügyintézés – igazolás, átigazolás, játékengedély, regisztrációs kártya,
sportorvosi kártya – céljából kizárólag az alábbi napokon keressék fel irodánkat.
Csütörtök:
08:00 – 16:00
Péntek:
08:00 – 12:00
b) Az Országos Pályaépítési Program XVI. ütemének pályázati határideje meghosszabbításra
került. A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2018. október 1. (hétfő).
Bővebb információ honlapunkon.
c) Felhívjuk a csapatok figyelmét az U-19 korosztályú bajnokság Versenykiírásának 16. pontjára!
Az U-19 korosztályú csapatoknál 5 fő 1998. január 1-én és utána született labdarúgó
nevezhető, akik közül a csapat tagjaként a pályán mind az 5 fő szerepelhet egy időben.
d) Felhívjuk ez U-14-es bajnokságban résztvevő csapatok figyelmét az MLSZ Versenyszabályzat
41. §. (5) bekezdés c) pontjára!
Csökkentett pályaméretű bajnokságban mérkőzést csak akkor szabad elkezdeni, ha
mindkét csapat a versenykiírásban meghatározott csapatlétszámmal a mérkőzés
helyszínén megjelent és az összes a mérkőzésre jelölt játékos játékra kész állapotban van.
Ellenkező esetben a mérkőzést a létszámhiányos csapat(ok) miatt kell elmaradtnak
tekinteni.
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e) Felhívjuk a csapatok figyelmét az MLSZ Versenyszabályzat 34. §. (2) bekezdés a pontjára!
A pályaválasztó csapat a felnőtt mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt legalább 90 perccel,
az U19 és az alatti korosztályú mérkőzés előtt legalább 60 perccel a létesítményben kell,
hogy tartózkodjon.
Az időpontok be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül.
f) Üzlethelyiségen kívül történő értékesítés:
- nyugtaadás teljesítésével,
- a nem jövedéki engedélyes kereskedő alkoholterméket, bort, sört, pezsgőt, köztes
alkoholterméket a külön jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, illetve közterületi értékesítés
[Kertv. 2. § 14. pont], valamint vásáron vagy piacon nem üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység [Kertv. 2. § 19., illetve 29. pont] keretében is értékesíthet, ha az értékesítés helye
szerint illetékes vámhatósághoz - legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három munkanappal
- bejelenti az értékesítés helyét és időpontját, rendszeres időközönként ismétlődő értékesítés
esetén az értékesítési napokat és az egyes napokon az értékesítés kezdő és befejező időpontját,
valamint a jövedéki termék raktározására használt épület, épületrész címét (helyrajzi számát).
Tiltó rendelkezés:
- Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási intézmény
sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak nem vesznek
részt.
- Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett,
illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két
órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények
területén.

2. Versenybizottság tájékoztatása:
A Versenybizottság az érintett csapatok közös kérésére hozzájárul az alábbi mérkőzések időpont
és/vagy helyszín módosításához:
forduló
mérkőzés
osztály kor
2.
Fehérvárcsurgó - Mány
U-14
5.
Szabadbattyán - Pátka
M. II. U-19
6.
Pázmánd - Szabadbattyán M. II. U-19
6.
F.csurgó - Videoton BK M. II. U-19
5.
Veszprém - Gárdony
II. o.
U-14
5.
Veszprém - Gárdony
II. o.
U-15
4.
Gyúró - Tordas
ÖF
5.
Tatabánya - Csákvár
II. o.
U-14
5.
Tatabánya - Csákvár
II. o.
U-15
3.
Videoton BK - Vajta
U-16
4.
Szabadegyháza - Kulcs
U-14
5.
Tordas - Martonvásár
ÖF
7.
Szár - Bodajk
M. II. Felnőtt
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idő
2018.10.03
2018.09.15
2018.09.26
2018.09.22
2018.09.20
2018.09.22
2018.09.22
2018.09.23
2018.09.23
2018.09.16
2018.09.30
2018.09.29
2018.09.29

nap
szerda
szombat
szerda
szombat
csütörtök
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat

óra
helyszín
16:00
Fehérvárcsurgó
10:00
Pátka
16:00
Pázmánd
11:30
Fehérvárcsurgó
17:00
Veszprém
14:00
Veszprém
16:00
Tordas
12:00
Tatabánya
10:00
Tatabánya
10:00 Mezővári J. Sportpálya
10:00
Szabadegyháza
15:00
Martonvásár
15:00
Szár

3. Szakmai Bizottság tájékoztatása:
Az U-13 és U-14 megyei válogatott kialakításához válogató edzést tartunk.
Helye: Székesfehérvár, Sóstó út (Főnix Park)
Ideje: 2018. szeptember 24. (hétfő) 16:00
Kérjük a csapatokat, hogy a 2005-ben és 2006-ban született tehetséges játékosokat vigyék el a
válogatóra!

Székesfehérvár, 2018. szeptember 12.

Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató
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