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MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG 
Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. 

Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D 

Számlaszám: 11707024-20480909 Adószám:19020848-2-43 

Tel/Fax: 92/ 510-359, Tel: 92/348-206 

E-mail: zala@mlsz.hu Honlap: www.zalamlsz.hu 

 

30/2014. (08.15.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő 
 

 

Versenybizottsági határozatok 
 

23/2014-2015 (08.12.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2014.08.24-én 13:00 és 11:00 órára kisorsolt Söjtör DFSE – Flexibil Top-

Zalakomár megyei II. osztályú felnőtt és U19-es korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzések új 

időpontját: 

Új időpont: 2014.08.24 (vasárnap) felnőtt 17:30, U19 15:30 

 

24/2014-2015 (08.12.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a 2014.08.16-án 17:30 és 15:30 órára kisorsolt Szepetnek SE – Szerszámsziget-

Zalalövői TK megyei I. osztályú felnőtt és U21-es korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzések új 

időpontját: 

Új időpont: 2014.11:29 (szombat) felnőtt 13:00, U21 11:00 

 

25/2014-2015 (08.12.) VB Határozat 

A 2014.08.10-én lejátszott Bajcsa SE – Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE ZMK mérkőzés 

eredménye (0:22) ellen a versenybizottság hivatalból eljárást indított, a bizottság megállapította, 

hogy a mérkőzésen Piecs László (143335), a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE játékosa a 

Fegyelmi bizottság 89/2013-2014.(09.12) számú határozatát megszegve, jogosulatlanul 

szerepelt. A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a mérkőzésen megszerzett 3 (három) pontot a vétlen Bajcsa SE csapatának javára 

igazolja. A ZMK-ban továbbjutott a Bajcsa SE csapata.  

 

26/2014-2015 (08.12.) VB Határozat 

A 2014.08.10-én lejátszott Pórszombat KSE – Mumor SE ZMK mérkőzés eredménye (7:4) 

ellen a versenybizottság hivatalból eljárást indított, a bizottság megállapította, hogy a 

mérkőzésen Lapat Balázs (243344), a Pórszombat KSE játékosa a Fegyelmi bizottság 

13/2013-2014.(08.23) számú határozatát megszegve, jogosulatlanul szerepelt. A 

versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a 

mérkőzésen megszerzett 3 (három) pontot a vétlen Mumor SE csapatának javára igazolja. A 

ZMK-ban továbbjutott a Mumor SE csapata.  

 

27/2014-2015 (08.12.) VB Határozat 

A 2014.08.10-én lejátszott Nagykanizsai Bagola VSE – Galambok SC ZMK mérkőzés 

eredménye (4:6) ellen a versenybizottság hivatalból eljárást indított, a bizottság megállapította, 

hogy a mérkőzésen Majtán Tibor (135307), a Galambok SC játékosa a Fegyelmi bizottság 

671/2013-2014.(04.24) számú határozatát megszegve jogosulatlanul szerepelt. A 

versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a 
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mérkőzésen megszerzett 3 (három) pontot a vétlen Nagykanizsai Bagola VSE csapatának javára 

igazolja. A ZMK-ban továbbjutott a Nagykanizsai Bagola VSE csapata.  

 

28/2014-2015 (08.12.) VB Határozat 

A 2014.08.10-én lejátszott Eszteregnye SK – Znet-Mikronet Becsehely SE ZMK mérkőzés 

eredménye (2:3) ellen a versenybizottság hivatalból eljárást indított, a bizottság megállapította, 

hogy a mérkőzésen Mezriczki Márk (273279) és Török Márió (411363), a Znet-Mikronet 

Becsehely SE játékosai jogosulatlanul szerepeltek. A versenybizottság versenyügyi eljárás során 

– tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a mérkőzésen megszerzett 3 (három) pontot a 

vétlen Eszteregnye SK csapatának javára igazolja. A ZMK-ban továbbjutott az Eszteregnye SK 

csapata. (VB Hat. 22/2014-2015). 

 

29/2014-2015 (08.12.) VB Határozat 

A 2014.08.10-én lejátszott Zalabaksa KSE - Femat Csesztreg SE ZMK mérkőzés a 13-ik 

percben félbeszakadt, mert a Zalabaksa KSE csapatának létszáma 7 fő alá csökkent. A 

versenybizottság hivatalból eljárást indított, a bizottság megállapította, hogy a mérkőzésen Elek 

Zsolt (104774), Femat Csesztreg SE játékosa a Fegyelmi bizottság 732/2013-2014.(05.08) 

számú határozatát megszegve, jogosulatlanul szerepelt. A versenybizottság versenyügyi eljárás 

során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a ZMK további selejtező sorozatából 

mindkét csapatot törli.  
 

30/2014-2015 (08.12.) VB Határozat 

A 2014.08.10-re kisorsolt Zalaszántó SE – SE Sümegcsehi ZMK mérkőzés elmaradt, mivel a 

Zalaszántó SE csapata írásban lemondta a mérkőzést. A versenybizottság versenyügyi eljárás 

során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, a mérkőzés 3 bajnoki pontját 3:0 

gólkülönbséggel a vétlen SE Sümegcsehi csapatának javára igazolja, továbbá a ki nem állás miatt, 

írásbeli megrovásban részesíti a Zalaszántó SE sportszervezetét. 

 

31/2014-2015 (08.12.) VB Határozat 

A 2014.08.10-re kisorsolt KSE Várvölgy – Óhid FK ZMK mérkőzés elmaradt, mivel a KSE 

Várvölgy csapatának játékosai nem rendelkeztek a 2014/2015 évadra szóló érvényes 

versenyengedélyekkel. A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – 

meghozta határozatát, a mérkőzés 3 bajnoki pontját 3:0 gólkülönbséggel a vétlen Óhid FK 

csapatának javára igazolja, továbbá a ki nem állás miatt, írásbeli megrovásban részesíti a KSE 

Várvölgy sportszervezetét. 

 

32/2014-2015 (08.12.) VB Határozat 

A 2014.08.10-én lejátszott Zalavári SC – FC Keszthely Milefa ZMK mérkőzés eredménye 

(1:8) ellen a versenybizottság hivatalból eljárást indított, a bizottság megállapította, hogy a 

mérkőzésen Horváth Dávid (402848), az FC Keszthely Milefa játékosa jogosulatlanul 

szerepelt. A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a mérkőzésen megszerzett 3 (három) pontot a vétlen Zalavári SC csapatának javára 

igazolja. A ZMK-ban továbbjutott a Zalavári SC csapata. (VB Hat. 22/2014-2015). 
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Fegyelmi Bizottság határozatok 
 

Hat.szám Ig.szám Név Egyesület Oszt. Paragrafus Büntetés 

1/2014-2015(08.12.) 205581 HORVÁTH TAMÁS REZI SE M.II. 
7.§ (2) l pontjának 

megszegése miatt a 10.§ 
(1) i) pontja alapján 

2014.08.31-ig 
mindennemű labdarúgó 

mérkőzéstől  

2/2014-2015(08.12.) 207879 RÉZ LAJOS ZALAVÁRI SC M.III. 72.§ (2) a) 
1 (egy) Magyar Kupa 

mérkőzés 

3/2014-2015(08.12.) 127374 HORVÁTH ÁDÁM KERÁMIA SE TÓFEJ  M.III. 77.§ a) 
1 (egy) Magyar Kupa 

mérkőzés 

 

Hat.szám Ig.szám Név Egyesület Paragrafus Büntetés 

4/2014-2015(08.12.) 115 658 FARKAS JÁNOS ZALAHÁSHÁGY SE 85.§ (1) a) 
írásbeli figyelmeztetésben részesíti a 

Fegyelmi Bizottság 

 

Hirdetmény 

 

1. Felhívjuk a megyei I. osztályú U21-es korosztályú bajnokságban szereplő egyesületeink 

figyelmét, a Nagykanizsa egyesülete az NB II. U21-es korosztályú bajnokságban indította 

el U21-es csapatát, ezért a megyei U21-es korosztályú bajnokságba nem nevezett csapatot. 

A megyei U21-es bajnokság sorsolása a fentiek figyelembe vételével módosult, töröltük a 

Nagykanizsa U21-es korosztályú csapatának mérkőzéseit. 

 

2. Felhívjuk az egyesületek figyelmét az alábbi szabályváltozásra: 

A VSZ. 11§ (3) pontja: 

A mérkőző csapat kapusa, amennyiben a kezdőcsapat tagja, akkor cserejátékosi 

minőségében sportszervezete ugyanaznapi, további egy mérkőzésén legfeljebb egy 

félidőben szerepelhet, de csak kapusposzton. 

 

 

 

 

 

 

 

Zalaegerszeg, 2014. augusztus 15. 

 Józsi György sk. 

 Igazgató 


