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3/2019. (02.06.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő 
 
 
 

Versenybizottság határozatai 

 
VB-176/2018/2019. (02.04.) 

A Téli Műfüves Bajnokság Gárdony B csoportjának, a 2019. február 02. 09:00 órára kiírt 

Pusztaszabolcs – Sárosd felnőtt mérkőzés elmaradt (1425231). 

A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Sárosd csapata javára rendeli el 

jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) pont és Versenykiírás 13. bekezdés N) 

pont alapján.) 

A Pusztaszabolcs felnőtt csapatát írásbeli megrovásban részesítjük. (MLSZ Versenyszabályzat 

41. §. (4) bekezdés h) pontja 1) alpontja alapján.) 

A Versenybizottság megállapítja a Pusztaszabolcs versenyügyi felelősségét és fegyelmi eljárást 

kezdeményez a Pusztaszabolcs felnőtt csapata ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés 

b) pontja, alapján.) 

A Pusztaszabolcs felnőtt csapata első alkalommal nem állt ki a Téli Műfüves Bajnokság mérkőzésre. 

Felhívjuk a figyelmüket a Versenykiírás 13. bekezdés N) pontjára. 

 
VB-177/2018/2019. (02.04.) 

A Téli Műfüves Bajnokság Csákvár A csoportjának 2. fordulójában, a 2019. február 02. 09:00 órára 

kiírt Pázmánd – Szár felnőtt mérkőzés elmaradt. (Kódszám: 1425103) 

A mérkőzés 3 pontját 3:0 gólkülönbséggel a Versenybizottság a Szár csapata javára rendeli el 

jóváírni. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) pont és Versenykiírás 13. bekezdés N) 

pont alapján.) 

A Versenybizottság a Téli Műfüves Bajnokságból az Pázmánd SE felnőtt csapatát kizárja. 

(Versenykiírás 13. bekezdés N) pont alapján.) 

A kizárt csapat addig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő 

valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki (verseny) osztály utolsó 

helyére kell helyezni. (MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés f) pontja alapján, figyelembe 

véve a 46. §. (1) bekezdés g) pontját.) 

A Versenybizottság megállapítja a Pázmánd versenyügyi felelősségét és fegyelmi eljárást 

kezdeményez a Pázmánd felnőtt csapata ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (3) bekezdés b) 

pontja, alapján.) 

A Pázmánd felnőtt csapata második alkalommal nem állt ki a Téli Műfüves Bajnokság mérkőzésre.  
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VB-178/2018/2019. (02.05.) 

A Versenybizottság az Öregfiúk bajnokság Északi csoportjából a Budajenő öregfiúk csapatát 

kizárja. (A határozatot a Versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés a) pontja 

1) alpontja és d) pontja alapján hozta meg.) 

A kizárt csapat addig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő 

valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki (verseny) osztály utolsó 

helyére kell helyezni. (MLSZ Versenyszabályzat 46. §. (1) bekezdés f) pontja alapján, figyelembe 

véve a 46. §. (1) bekezdés g) pontját.) 

 

VB-179/2018/2019. (02.05.) 

A 2019. február 02-án és 03-án megrendezésre kerülő FMLSZ Utánpótlás Teremlabdarúgó Torna 

vasárnapi mérkőzésein a Csákvár U-19 „B” és „C” csapata nem jelent meg a mérkőzés helyszínén 

ezért a mérkőzéseik elmaradtak.  

Az MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) bekezdés a) pontja alapján a Versenybizottság az alábbi 

végeredményeket hagyja jóvá: 

Sárbogárd – Csákvár C” 3:0 

Sárbogárd – Csákvár B” 3:0 

Csákvár „B” – MIE 0:3 

Csákvár „B” – Pázmánd 0:3 

A Csákvár U-19 csapatát írásbeli megrovásban részesítjük. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. (4) 

bekezdés h) pontja, 1) alpontja alapján.) 

A Versenybizottság megállapítja a Csákvár U-19-es csapatának versenyügyi felelősségét és 

fegyelmi eljárást kezdeményez a Csákvár U-19-es csapata ellen. (MLSZ Versenyszabályzat 41. §. 

(3) bekezdés b) pontja alapján. 

 

 

 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
Határozat 

szám 
Név Egyesület Osztály Paragrafus Büntetés 

FB-469/2018-

2019. (02.05.) 
Wachtler Gábor Mór II. M. II. 15. §. 2/a. 

Eltiltva: kettő (2) 

Téli Műfüves bajnoki 

 

FB-471/2018/2019. (02.05.) 

A Versenybizottság határozata szerint a Csákvár U-19-es csapata nem jelent meg a 2019. február 03-

án az FMLSZ utánpótlás tárnája 2. napi programján, ezért Domján Attila utánpótlás szakágvezető – 

a Fegyelmi Szabályzat 9. §. 2/a. pontja alapján – írásbeli figyelmeztetésben részesítve. 

 

FB-472/2018/2019. (02.05.) 

A Versenybizottság VB-177/2018/2019. (02.04.) számú határozata szerint a 2019. február 02. 09:00 

órára kiírt Pázmánd – Szár Téli Műfüves bajnoki mérkőzés a Pázmánd hibájából elmaradt. A 

Fegyelmi Bizottság a mérkőzés elmaradásában vétkes Pázmánd SE-t – a Fegyelmi Szabályzat 9. 

§. 3/p., valamint a 25. §. 1/b. pontok alapján – 30.000 Ft., azaz harmincezer forint pénzbüntetés 

megfizetésére kötelezi. Fizetési határidő: 2019. március 15. (A Fegyelmi Szabályzat 56. 1/a. pont 

alapján.) 
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FB-473/2018/2019. (02.05.) 

A Versenybizottság VB-176/2018/2019. (02.04.) számú határozata szerint a 2019. február 02. 09:00 

órára kiírt Pázmánd – Sárosd Téli Műfüves bajnoki mérkőzés a Pusztaszabolcs hibájából elmaradt. A 

Fegyelmi Bizottság a mérkőzés elmaradásában vétkes Pusztaszabolcsi SC-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: 2019. március 15. (A Fegyelmi Szabályzat 

56. 1/a. pont alapján.) 

 

FB-474/2018/2019. (02.05.) 

Szilágyi Imre Roland, a Martonvásár kiállított játékoának ügyében a következő fegyelmi 

tárgyaláson (02.12.) fogunk határozatot hozni. Addig a játékjoga fel van függesztve. 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

1. Igazgatóság tájékoztatása: 

 

a) A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága az évadnyitó értekezletét 

2019. február 18-án (hétfő) 17:30 órakor tartja, melyre valamennyi sportszervezetünket 

meghívjuk.  

 

b) Kérjük a csapatokat, hogy a téli „holt idényben” a szükséges sportorvosi vizsgálatokat 

végezzék el! Ne hagyják a tavaszi rajt kezdetére! 

 

c) Felhívjuk a csapatok figyelmét a műfüves pályák és öltözők használati szabályainak 

betartására! Az első forduló tapasztalatai szerint nem minden csapat tartotta be a 

Versenykiírás pályahasználatra vonatkozó ezirányú rendelkezését. Ismételten kérjük a 

csapatokat és a vezetőket, hogy vigyázzanak a bérelt létesítmények állagára, tisztaságára. 

A Versenykiírás szerint a létesítmények használati szabályait megsértő sportszervezeteket 

a bajnokságból kizárjuk, a károkozás megtérítése mellett. 

 

 

 

2. Versenybizottság tájékoztatása: 

 

a) Az Öregfiúk bajnokság Északi csoportjából a Budajenő öregfiúk csapata visszalépett. A 

sorsolásban szereplő ellenfelek a Budajenő elleni mérkőzésükön SZABADNAPOSAK. 

 

b) A Téli Műfüves bajnokság Csákvár „A” csoportjából a Pázmánd felnőtt csapata kizárásra 

került. A Téli Műfüves bajnokság sorsolásában szereplő ellenfelek a Pázmánd elleni 

mérkőzésükön SZABADNAPOSAK. 

 

c) A Téli Műfüves Bajnokság helyosztó mérkőzései a játékvezetők felkészítő napja miatt – 

néhány kivételtől eltekintve – 2019. február 16-án (szombat) kerülnek megrendezésre. 

Kérjük a csapatokat, hogy fokozottan figyeljék az adatbankon a mérkőzéseik kezdési 

időpontjait! 
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d) FMLSZ Teremlabdarúgó Kupa végeredménye 

 

U-19 korosztály 

Végeredmény:   A torna válogatottja: 

1. Mór    Deák Zala (Sárbogárd) 

2. Csór    Erdélyi Adorján (Sárbogárd) 

3. Sárbogárd   Erni Edmond Attila (Mór) 

Rozembaum Romario (Mór) 

       Pécsi László (Csór) 

Tolnai Marcell (Csór) 

 

 

U-16 korosztály 

Végeredmény:   A torna válogatottja: 

1. Mór    Bruzsa Balázs (Sárbogárd) 

2. Sárbogárd   Tóth Patrik (Sárbogárd) 

3. Sárosd   Czahecz Máté (Mór) 

4. Sárszentmihály  Hantos Dávid (Mór) 

       Tóth Dáriusz (Sárosd) 

Hallóssy Gergő (Sárosd) 

  

 

U-14 korosztály 

Végeredmény:   A torna válogatottja: 

1. Iváncsa   Derner Péter (Sárbogárd) 

2. Mór    Hollósi Bence (Sárbogárd) 

3. Sárbogárd   Dankó Martin (Iváncsa) 

4. Polgárdi   Tunyogi Roland (Iváncsa) 

       Huszár Martin (Mór) 

Loi Milán (Mór) 

 

 

 

3. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság tájékoztatása: 

 

Értesítjük a sportszervezeteket, hogy a téli átigazolási időszak 2019. január 15. – 2019. február 

14-ig tart. 

  

 

 

 

Székesfehérvár, 2019. február 06. 

 

 

 

 

 

           Bencsik István s.k.      Schneider Béla s.k. 

         Elnök                                 Igazgató 


