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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 

 

36/2014. (09.11.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő 
 

 

Versenybizottsági határozatok 
 

78/2014-2015 (09.05) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.06-ra kisorsolt Szepetnek SE – Műszer Automatika Napred U-17-es 

korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés későbbi időpontra történő halasztását. Kérjük az 

egyesületeket, hogy a mérkőzés új időpontjáról szóló megegyezéseket 2014.09.30-ig közöljék a 

versenybizottsággal. 

 

79/2014-2015 (09.05) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.07-re kisorsolt Felsőrajk SE – Flexibil Top-Zalakomár megyei II. 

osztályú felnőtt és U19-es korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzések későbbi időpontra történő 

halasztását. Kérjük az egyesületeket, hogy a mérkőzések új időpontjáról szóló megegyezéseket 

2014.09.30-ig közöljék a versenybizottsággal. 

 

80/2014-2015 (09.05) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.05-re kisorsolt Z.Becsali-Tungsram LSE – Szerszámsziget Zalalövő U-

17-es korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés későbbi időpontra történő halasztását. Kérjük az 

egyesületeket, hogy a mérkőzés új időpontjáról szóló megegyezéseket 2014.09.30-ig közöljék a 

versenybizottsággal. 

 

81/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

A 2014.09.07-én lejátszott Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák – Lenti TE Sport 36 megyei U21-es 

korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzésre a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák csapata 

létszámhiányosan állt ki, és játszotta végig az első félidőt. A versenybizottság versenyügyi eljárás 

során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 1. létszámhiányos kiállás miatt írásbeli 

megrovásban részesíti a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák csapatát. (VSZ. 58§ (6) a.)) 

 

82/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

A 2014.09.07-re kisorsolt Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák – Lenti TE Sport 36 megyei U21-es 

korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés a 46-ik percben, a vendégcsapat 4:0-ás vezetésénél 

félbeszakadt, mivel a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák csapatának létszáma 7 fő alá csökkent, 

a játékvezető beszűntette a mérkőzést. A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás 

mellőzésével – meghozta határozatát, a mérkőzés 3 pontját a mérkőzésen elért eredménnyel (4:0) 

a vétlen Lenti TE Sport 36 csapatának javára igazolja. (Vsz. 62§ (6) a)) 

 

83/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

A 2014.09.07-én lejátszott Galambok SC - Söjtör DFSE megyei U19-es korosztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzésre a Söjtör DFSE csapata létszámhiányosan állt ki, és játszotta végig a 
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mérkőzést. A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, 1. létszámhiányos kiállás miatt írásbeli megrovásban részesíti a Söjtör DFSE 

csapatát. (VSZ. 58§ (6) a.)) 

 

84/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.13-ra kisorsolt Műszer Automatika Napred – Lenti TE Sport 36 U-17-

es korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés későbbi időpontra történő halasztását. Kérjük az 

egyesületeket, hogy a mérkőzés új időpontjáról szóló megegyezéseket 2014.09.30-ig közöljék a 

versenybizottsággal. 

 

85/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.10-én 16:30 órára kisorsolt Csatár SK – AF Páterdomb LSC ZMK 

labdarúgó mérkőzés lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2014.09.10. (szerda) 17:00 óra 

 

86/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.13-án 15:00 órára kisorsolt ZTE FC ZRT – Sportklub Gutorfölde női 

bajnoki labdarúgó mérkőzés lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2014.09.12. (péntek) 15:30, Ifjúsági sportcentrum 

 

87/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.13-ra kisorsolt Semjénháza SE – Szepetnek SE U-17-es korosztályú 

bajnoki labdarúgó mérkőzés későbbi időpontra történő halasztását. Kérjük az egyesületeket, hogy a 

mérkőzés új időpontjáról szóló megegyezéseket 2014.09.30-ig közöljék a versenybizottsággal. 

 

88/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.10-én 16:30 órára kisorsolt Szivárvány Bútorház-Hahót – Semjénháza 

SE ZMK labdarúgó mérkőzés későbbi időpontra történő halasztását. Kérjük az egyesületeket, 

hogy a mérkőzés új időpontjáról szóló megegyezéseket 2014.09.16-ig közöljék a 

versenybizottsággal. 

 

89/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.13-án 15:00 órára kisorsolt VÉGH Farm Pakod KSE – Police-Ola LSK 

női bajnoki labdarúgó mérkőzés lejátszásának új időpontját: 

Új időpont: 2014.09.13. (péntek) 11:00 

 

90/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.13-án 15:00 órára kisorsolt AF Páterdomb LSC – Kehidakustány SE 

női bajnoki labdarúgó mérkőzés helyszínének módosítását: 

Új helyszín: Zalaegerszeg, Ifjúsági Sportcentrum 
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91/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

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

engedélyezi a Letenye sportegyesületnek, hogy az 58/2014-2015 (08.26.) számú határozattal 

megállapított 5 fős keretbe leadott Liu Oan Go helyett Takács Árpádot (125786) jelölje meg. 

Indoklás: Liu Oan Go új igazolásként került volna a csapathoz, de leigazolása az egyesülethez 

nem történt meg. 

 

92/2014-2015 (09.09) számú határozat: 

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

engedélyezi a 2014.09.14-én 16:00 és 14:00 órára kisorsolt Vasboldogasszonyi LSC – AF 

Páterdomb LSC megyei II. osztályú felnőtt és U19-es korosztályú bajnoki labdarúgó 

mérkőzések helyszínének módosítását: 

Új helyszín: Lakhegy, Lakhegyi Sportpálya 

 

Fegyelmi Bizottság határozatok 
 

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

120/2014-2015(09.11.) 165306 BAKONYI ISTVÁN SAVA-BORSFA-Borsfa SE M.II. Dél 10.§ (1) i) 
1 (egy) Magyar Kupa 

mérkőzés 

121/2014-2015(09.11.) 141134 POPPER NORBERT ZALAAPÁTI SE M.II. Észak 10.§ (1) i) 
1 (egy) Magyar Kupa 

mérkőzés 

122/2014-2015(09.11.) 132085 BOZZAI ISTVÁN SPORTKLUB GUTORFÖLDE M.II. Dél 76.§ (2) a) 
3 (három) Magyar Kupa 

mérkőzés 

123/2014-2015(09.11.) 159380 ADORJÁN BALÁZS ZALACSÁNY SE M.III. Kelet 75.§ (2) a) 
1 (egy) Magyar Kupa 

mérkőzés 

 

124/2014-2015(09.11) számú határozat: 

A Fegyelmi Szabályzat 4.§ (1) és a (2) bekezdése alapján a 2014.09.07.-én lejátszott  

HORVÁTH-MÉH KISKANIZSAI SÁSKÁK - LENTI TE SPORT 36bajnoki mérkőzésen történtek miatt, a bizottság a Fegyelmi 

Szabályzat 98.§ (1) bekezdés c) pontja alapján kötelezi HORVÁTH-MÉH KISKANIZSAI SÁSKÁK csapatát, hogy saját 

költségen, a soron következő 2 (kettő) hazai mérkőzésre köteles szövetségi ellenőrt kérni. 

 

Hirdetmény 

 

1. Felhívjuk az egyesületeink figyelmét az alábbi szabályváltozásra (MLSZ Elnökség): 

 

ELN-162/2014 (08.26.) számú határozat  
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Labdarúgás Versenyszabályzat 11.§ 

Játékjogosultság a mérkőzésen pontjának (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja 

(nagypályára, csökkenetett pályaméretre):  

 

(3) A mérkőző csapat kapusa, akár kezdő-, akár cserejátékos minőségben, 

sportszervezete azonos napon lejátszott találkozóiból legfeljebb kettő mérkőzésen 

szerepelhet, de csak kapusposzton. A mérkőző csapat kapusa egy bajnoki-kupa hétvégén 

(péntek-szombat-vasárnap) legfeljebb két mérkőzés négy félidejében szerepelhet. 

 

2. A SPORTORVOSI ENGEDÉLYEK kezelésével kapcsolatban, ismételten felhívjuk az 

egyesületek figyelmét a NYIÁSZ rendelkezéseire: 

„ A sportorvosi engedély 4 alkalommal rögzíthető a bizonylatra.”  

Ezt követően – fényképcserével – új sportorvosi adatlap kiállítása szükséges. 
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3. Ismételten felhívjuk a sportvezetők figyelmét, a mérkőzések végén, a jegyzőkönyvek kitöltése 

után, de annak lezárása előtt a játékvezetőkkel egyeztessék annak tartalmát (góllövők, cserék, 

sérülések stb.). 

 

 

 

 

 

 

 

Zalaegerszeg, 2014. szeptember 11. 

 Józsi György sk. 

 Igazgató 


