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37/2016. (12.08.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 
 

 

 

 

FEGYELMI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 

 

Sor 
szám: 

Mérkőzés 
időpontja: 

Fegyelmi 
időpontja: 

Jv. Jelentés 
(Fegyelmi 

Határozat) száma: 
Mér.kód: 

Játékos 
(edző) 

kódszáma 

Játékos 
(sportvezető) 

neve: 
Egyesület: 

Mérkőző 
csapatok: 

FEGYELMI 
HATÁROZAT: 

Eltiltás 
oka (§): 

567. december 4. december 6. 
M13/567/2016-
2017(12.06)FB 

1 198 720 247 743 
TOLDI 

SÁNDOR 
KŐSZEGI FC 

KIRÁLY SZE 

- KŐSZEGI 
FC 

Eltiltás a soron 
következő 1 (egy) 
bajnoki labdarúgó 

mérkőzéstől 
fegyelmi 

büntetésben 
részesíti. 

2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 
d) 1); 11 § 
(1)(2) a) 

568. december 4. december 6. 
Kd16/568/2016-
2017(12.06)FB 

1 180 744 123 331 
SOMODI 
SÁNDOR 

VISZÁK KSE 
ŐRISZENTPÉ

TER SE - 
VISZÁK KSE 

Eltiltás 
2018.március 31-

ig minden bajnoki, 

kupa, torna, vagy 
hivatalos, 
barátságos 

felkészülési 
mérkőzéstől 

fegyelmi 
büntetésben 

részesíti. 

  2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 
d) 2); 21 § 

(2) b),(3) 
a) 

569. december 4. december 6. 
Kd16/569/2016-
2017(12.06)FB 

1 180 744 143 291 
PETHŐ 

ROLAND  
VISZÁK KSE 

ŐRISZENTPÉ
TER SE - 

VISZÁK KSE 

Eltiltás 2017. 
június 30-ig 

minden bajnoki, 
kupa, torna, vagy 

hivatalos, 
barátságos 

felkészülési 
mérkőzéstől 

fegyelmi 
büntetésben 

részesíti. 

  2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 
d) 2); 21 § 
(2) b),(3) 

a) 

570. december 4. december 6. 
Sr16/570/2016-
2017(12.06)FB 

1 180 997 268 235 TÓTH ALEX 
PÜSPÖKMO
LNÁRI KSK 

BÜKI TK - 
PÜSPÖKMOL

NÁRI KSK 

Eltiltás a soron 
következő 1 (egy) 

bajnoki labdarúgó 
mérkőzéstől 

fegyelmi 
büntetésben 

részesíti. 

2 § (1); 8 

§ (1) a) 
b); 9 § (1) 
d) 1); 14 § 

(2) a)    

571. december 4. december 6. 
Sr16/571/2016-

2017(12.06)FB 
1 180 998 242 881 

TRITTREM

MEL ZSOLT 

SZELESTE-

PÓSFA SE 

CSEPREGI 
SE - 

SZELESTE-
PÓSFA SE 

Eltiltás 2017. 
március 21-ig 

minden bajnoki, 
kupa, torna, vagy 

hivatalos, 
barátságos 

felkészülési 
mérkőzéstől 

fegyelmi 
büntetésben 

részesíti. 

 2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 

d) 2); 10 § 
(4) a) b); 

21 § (2) b)   

572. december 4. december 6. 
Sr16/572/2016-
2017(12.06)FB 

1 181 000 747 245 
SZATMÁRI 

IGNÁC 
CSABA 

PECÖL 
KMSE 

PECÖL 
KMSE - 
GÉRCE-

VÁSÁROSMI
SKE KSE 

Eltiltás a soron 
következő 1 (egy) 
bajnoki labdarúgó 

mérkőzéstől 
fegyelmi 

2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 
d) 1); 11 § 
(1)(2) a) 
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büntetésben 
részesíti. 

573. december 4. december 6. 
Sr16/573/2016-
2017(12.06)FB 

1 181 002 147 242 
VICZMÁNDI 

ERVIN 
SITKE KKSE 

CSÉNYE SE - 
SITKE KKSE 

Eltiltás a soron 
következő 2 

(kettő) bajnoki 
labdarúgó 

mérkőzéstől 
fegyelmi 

büntetésben 
részesíti. 

2 § (1); 8 

§ (1) a) 
b); 9 § (1) 
d) 1); 10 § 
(4) a)- c); 

11 § 
(1)(2) a)    

574. december 4. december 6. 
KdU19.16/574/20
16-2017(12.06)FB 

1 180 967 318 846 
BORBÉLY 
BALÁZS 

IVÁNCI KSK 
U19. 

IVÁNCI KSK 
- 

BAJÁNSENY
E SE 

Eltiltás 2017. 
március 21-ig 

minden bajnoki, 
kupa, torna, vagy 

hivatalos, 

barátságos 
felkészülési 
mérkőzéstől 

fegyelmi 
büntetésben 

részesíti. 

 2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 
d) 2); 21 § 

(2) b)  

575. december 4. december 6. 
KdU19.16/575/20
16-2017(12.06)FB 

1 180 969 298 663 
GELÁNYI 
JÓZSEF 

KÖRMENDI 
TÉGLAGYÁ
RI SE U19. 

KÖRMENDI 
TÉGLAGYÁR

I SE - 
RÁBATÓTFA

LUI SE 

Eltiltás 2017. 
március 21-ig 

minden bajnoki, 
kupa, torna, vagy 

hivatalos, 
barátságos 

felkészülési 
mérkőzéstől 

fegyelmi 
büntetésben 

részesíti. 

2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 
d) 2); 13 § 
(1) (3) b) 

576. december 4. december 6. 
KdU19.16/576/20
16-2017(12.06)FB 

1 180 968 371 688 
GAÁL 

BALÁZS 
VISZÁK KSE 

U19. 

ŐRISZENTPÉ
TER SE - 

VISZÁK KSE 

Eltiltás 2017. 
március 14-ig 

minden bajnoki, 
kupa, torna, vagy 

hivatalos, 
barátságos 

felkészülési 
mérkőzéstől 

fegyelmi 
büntetésben 

részesíti. 

 2 § (1); 8 

§ (1) a) 
b); 9 § (1) 
d) 2); 11 § 
(1)(2) b) 

577. december 4. december 6. 
SrU19.15/577/201
6-2017(12.06)FB 

1 182 807 516 837 
HORVÁTH 

BÁLINT 
CSEPREGI 

SE U19. 

CSEPREGI 
SE - 

SZELESTE-
PÓSFA SE 

Eltiltás 2017. 
március 21-ig 

minden bajnoki, 
kupa, torna, vagy 

hivatalos, 
barátságos 

felkészülési 
mérkőzéstől 

fegyelmi 
büntetésben 

részesíti. 

 2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 
d) 2); 10 § 
(4) a)- c); 

11 § 

(1)(2) b) 

578. december 4. december 6. 
SrU19.15/578/201
6-2017(12.06)FB 

1 182 807 274 821 
RÁCZ 

JÓZSEF 

SZELESTE-
PÓSFA SE 

U19. 

CSEPREGI 
SE - 

SZELESTE-
PÓSFA SE 

Eltiltás 2017. 
március 14-ig 

minden bajnoki, 

kupa, torna, vagy 
hivatalos, 
barátságos 

felkészülési 
mérkőzéstől 

fegyelmi 
büntetésben 

részesíti. 

2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 
d) 2); 15 § 

(1) b)     

579. december 4. december 6. 
SrU19.15/579/201
6-2017(12.06)FB 

1 182 810 368 967 
PALKOVITS 

ZOLTÁN 
ISTVÁN 

ÖTE 
IKERVÁR 
FC U19. 

ÖTE 
IKERVÁR FC 
- JÁKFAI SE 

Eltiltás 2017. 
április 25-ig 

minden bajnoki, 
kupa, torna, vagy 

hivatalos, 
barátságos 

felkészülési 

 2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 
d) 2); 10 § 
(4) a)- c); 
15 § (2) b) 
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mérkőzéstől 
fegyelmi 

büntetésben 
részesíti. 

580. december 4. december 6. 
SrU19.15/580/201
6-2017(12.06)FB 

1 182 810 622 963 
VÉBER 
DÁNIEL 

JÁKFAI SE 
U19. 

ÖTE 
IKERVÁR FC 
- JÁKFAI SE 

Eltiltás 2017. 
április 18-ig 

minden bajnoki, 
kupa, torna, vagy 

hivatalos, 
barátságos 

felkészülési 
mérkőzéstől 

fegyelmi 
büntetésben 

részesíti. 

 2 § (1); 8 

§ (1) a) 
b); 9 § (1) 
d) 2); 13 § 
(1) (2) b) 

581. december 3. december 6. 
I.o.U16.6/581/201
6-2017(12.06)FB. 

1 171 287 366 237 
BURAI ERIK 

CSABA 

SZOMBATH
ELYI 

HALADÁS 
KFT U16. 

ETO 
FUTBALL ÉS 
FUTSAL KFT 

- 
SZOMBATHE

LYI 

HALADÁS 
KFT 

Eltiltás 
2016.december 
13-ig minden 
bajnoki, kupa, 

torna, vagy 
hivatalos, 
barátságos 

felkészülési 

mérkőzéstől 
fegyelmi 

büntetésben 
részesíti. 

  2 § (1); 8 
§ (1) a) 

b); 9 § (1) 
d) 2); 11 § 
(1)(2) b)  

582. december 3. december 6. 
M13/582/2016-

2017(12.06)FB 
1 198 721   

SZÍNES 
LAPOK 

UTÁNI 
BÜNTETÉS 

KEMENESA

LJA FC 

KEMENESAL
JA FC - 

RÁBAPATYI 
KSK 

6 000,- Ft (Hatezer 
Ft) 

Pénzbüntetéssel 
sújtja. 

8 § (3) b); 

9 § (3) q) 

583. december 4. december 6. 
Sm13/583/2016-
2017(12.06)FB 

1 198 688   

SZÍNES 
LAPOK 
UTÁNI 

BÜNTETÉS 

SZOMBATH
ELYI SPARI 

FC 

JÁKI SE - 
SZOMBATHE

LYI SPARI 
FC 

5 000,- Ft (Ötezer 
Ft) 

Pénzbüntetéssel 
sújtja. 

8 § (3) b); 
9 § (3) q) 

584. december 4. december 6. 
Sr16/584/2016-
2017(12.06)FB 

1 180 998   

SZÍNES 
LAPOK 
UTÁNI 

BÜNTETÉS 

SZELESTE-
PÓSFA SE 

CSEPREGI 
SE - 

SZELESTE-
PÓSFA SE 

6 000,- Ft (Hatezer 
Ft) 

Pénzbüntetéssel 
sújtja. 

8 § (3) b); 
9 § (3) q) 

 

 
 

 

VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI 
 

 

Sor 
szám: 

Verseny 
bizottsági 

ülés 

időpontja: 

határozat száma: 
Egyesület 

neve: 
Mérkőző csapatok: 

határozat 
jellege 

határozat §-a döntés 

179. 2016.12.06 
179/2016-

2017.(12.06.)VB 
Uraiújfalu   SE 

U-19 

  

Első 
létszámhiányos 

kiállás 

LVSZ 42§ 
2/c/1 

Írásbeli megrovás 

180. 2016.12.06 
180/2016-

2017.(12.06.)VB 
Uraiújfalu   SE 

U-19 

  

Második 
létszámhiányos 

kiállás 

LVSZ 42§ 
2/C/2 

Második létszámhiányos kiállás 
miatt egy büntetőpont levonását 
rendeli el a Versenybizottság az 
Uraiújfalu SE U-19 csapatától. 

181. 2016.12.06 
181/2016-

2017.(12.06.)VB 
Uraiújfalu   SE 

U-19 

  

Harmadik 
létszámhiányos 

kiállás 

LVSZ 42§ 
2/c/3 

Harmadik létszámhiányos kiállás 
miatt 1 (egy) büntetőpont levonását 

rendeli el a Versenybizottság az 
Uraiújfalu SE FELNŐTT 

Mb.I.o.csapatától. 
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182. 2016.12.06 
182/2016-

2017.(12.06.)VB 
Rábahidvég 
KSK U-19 

FK Szakonyfalu - 
Rábahidvég KSK 

U-19 

Első  ki nem 
állás 

LVSZ 41§ 1/b,  
41§ 2/b,  41§ 
3/c,   41§ 4/a, 

A mérközés 3 pontját 3:0 
eredménnyel a FK Szakonyfalu U-
19 javára igazolja a VB, valamint a 

Rábahidvég KSK U-19 csapatát 
irásbeli megrovásba részesíti. A   

Rábahidvég KSK SE U-19 
csapatának évi összeredményéből 3 
büntető pont levonását rendeli el. 

183. 2016.12.06 
183/2016-

2017.(12.06.)VB 
Jákfai SE U-19 

OTE Ikervár FC - 

Jákfai SE U-19 

Második 
létszámhiányos 

kiállás 

LVSZ 42§ 

2/C/2 

Második létszámhiányos kiállás 
miatt 1 (egy) büntetőpont levonását 

rendeli el a Versenybizottság a 
Jákfai SE U-19 csapatától. 

184. 2016.12.06 
184/2016-

2017.(12.06.)VB 

Rönökért 
Közhasznú 
Egyesület 

Rönökért 
Közhasznú 

Egyesület - Szalafő 
FC 

Első 
létszámhiányos 

kiállás 

LVSZ 42§ 
2/c/1 

Írásbeli megrovás 

185. 2016.12.06 
185/2016-

2017.(12.06.)VB 
Halogyi SE 

Szalafő FC - 
Halogyi SE 

Időpont 
módosítás 

MLSZ LVSZ 
26 § 

Díjfizetés.rend 
.13 C/2/b 

Időpont változás hozzájárulás                                                               
2016.11.26.13:30 helyett 

2016.12.10.13:00                                                               
8 napon belűl érkezett kérelem 

alapján 10.000,- Ft eljárási költség 
fizetése a Halogyi SE által   

 

 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

 

Fegyelmi Bizottság tájékoztatása: 
 

A Fegyelmi Bizottság ezúton hívja fel a 2014/15-ös, és az ezt követő versenykiírásokban 

szereplő csapatok, játékosok, valamint a sportszakemberek figyelmét, hogy a fegyelmi 

ügyekben született határozatok vonatkozásában a jogorvoslatra /tárgyalás tartása, fellebbezés/ 

nyitva álló határidő /5 nap, illetve 15/, a sérelmes határozatnak a Megyei Hivatalos Értesítőben 

történő elektronikus megjelenését követő naptári naptól indul. 

A Fegyelmi Bizottság felhívja a figyelmet arra is, hogy a sérelmes határozattal szemben csak 

az eljárás alá vont, illetve - csatolt meghatalmazással igazolt- képviselője élhet - határidőn belül 

jogorvoslattal. Jogorvoslati kérelemnek csak az a beadvány minősül, melyben szó szerint 

szerepel, hogy az eljárás alá vont, vagy képviselője TÁRGYALÁS TARTÁSÁT kéri, vagy 

azzal szemben FELLEBBEZÉSSEL él. 

A Fegyelmi Bizottság a tárgyalás tartása iránti kérelemnek az adott héten csak akkor tud helyt 

adni, és tárgyalni, ha a fentiek szerint megszerkesztett, - tárgyalás tartása iránti- kérelem 

legkésőbb az adott hét hétfőjének 16:00 órájáig beérkezik az MLSZ-hez. Az ezt követően 

beérkezett, de még határidőn belüli kérelmek tárgyalása, a kérelem beérkezését követő héten  

történik. 

- A pénzbüntetést (például: SÁRGA PIROS LAPOK UTÁNI BÜNTETÉS) a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 8 napon belül kell a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei 

Igazgatóság 11707024-20480882 számlaszámára átutalni, vagy csekken befizetni. 

- Az időre szóló eltiltás ideje alatt a labdarúgó a sportág egyetlen szakágának bajnoki, kupa, 

nemzetközi és hivatalos felkészülési mérkőzésén sem szerepelhet!!! 

- A mérkőzésen kiállított labdarúgó játékjogosultságát, edző, sportszakember 

sporttevékenységét a kiállítás a fegyelmi határozat meghozataláig automatikusan felfüggeszti! 

- Az eltiltás alatt álló sportszakember a kispadon és a játéktéren tartózkodókkal semmilyen 

formában nem érintkezhet a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőző 45 perctől - a 

szünetet is beleértve - a mérkőzés végét követő 30 percig, mely időtartam alatt az 

öltözőépületbe sem léphet be. A mérkőzés alatt úgy kell elhelyezkednie, hogy a „kispad” 20 m-

es körzetén belül nem tartózkodhat. 
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- Az ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS bajnokságokban szereplő Vas megyei egyesületeknél 

történt kiállításokat a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei Igazgatóság Fegyelmi 

Bizottsága tárgyalja. Az itt történt kiállításokról minden héten hétfőn 12:00 óráig kérjük 

értesíteni szíveskedjenek az irodát. 

 

Versenybizottság tájékoztatása: 

- Ismételten felhívjuk az egyesületi vezetők figyelmét, hogy mérkőzés előtt, alatt, utána csak 

műanyag pohárban lehet italt kiszolgálni, illetve a sporttelep területére behozni. Vonatkozik a 

dobozos italokra is. A rendelkezés megszegőivel szemben eljárást fogunk indítani.  

- Rendezői névsor leadása központi nyomtatványon kötelező. 

Rendezői mellényt minden megbízott személy köteles viselni. 

A rendező sportszervezet a bajnoki mérkőzéseken megyei I.o. 12 fő, megyei II.o. 10 fő, megyei 

III.o. 7 fő, utánpótlás bajnokságokban 3 fő rendezőt köteles kijelölni, a  „Rendezői névsor, 

kispadon helyet foglaló hivatalos személyek felsorolása” nevű nyomtatvány kötelező 

kitöltésével. 

A rendezők közül 3 főnek (főrendezőnek+2 főnek) a vendégcsapat és a játékvezetők távozásáig 

a helyszínen kell tartózkodniuk. 

- Tájékoztatjuk az egyesületeket, hogy a feltüntetett sárga és piros lapok tájékoztató jellegűek! 

- A bajnoki mérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező. 
- Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy a versenyigazolványokat a mérkőzés előtt legalább 

35 perccel kötelesek a játékvezetőnek átadni! 

- Felhívjuk az egyesületek figyelmét, hogy minden labdarúgó mérkőzésre (felnőtt és utánpótlás) 

a játékvezető öltözőbe KÖTELEZŐ KETTŐ DARAB asszisztensi zászlót biztosítani. 

- A kispadon helyet foglaló cserejátékosok számára a mérkőzésen használt meztől eltérő színű 

jelzőmez használata kötelező. 

- Kérjük a csapatvezetőket, amennyiben a közölt adatokban eltérést tapasztalnak, azt jelezzék a 

Versenybizottság felé. 

- A Megyei III.o. Felnőtt csapatokban csak naptári nap szerint 15. életévüket betöltött 

játékosok szerepeltethetők!  

-MEGYEI U14 BAJNOKSÁG SZOMBATHELYI CSOPORT:  

A LURKÓ UFC csapata hazai mérkőzéseit SÖPTÉN rendezi! 

 
Labdarúgás versenyszabályzata: 
 

3. Mérkőzések elmaradásával kapcsolatos szabályozási rend 
 

41. § A mérkőzések elmaradásának alesetei és kezelésük: 

4. pont: 

f)  A ki nem állást követő eljárási eseteket a sportszervezet utánpótlás csapatai 

vonatkozásában csapatonként külön-külön kell érvényesíteni.  

g)  Ha egy sportszervezet szerepeltetésre kötelezett adott utánpótlás csapata nem áll ki a 

bajnoki mérkőzésre, ügyében a következők szerint kell eljárni:  

1) első ki nem állás esetén írásbeli megrovás,  

2) második ki nem állás esetén 3 büntetőpont levonása az adott mérkőzésen ki nem álló 

csapattól;  

3) harmadik ki nem állás esetén a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 

3 büntetőpont levonása;  

4) negyedik ki nem állás esetén a vétkes csapatot és a sportszervezet felnőtt csapatát ki kell 

zárni a bajnokságból.  
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h)  Ha egy sportszervezet szerepeltetésre kötelezett az MLSZ versenykiírásában szereplő 

kötelező utánpótlás program egy tornájára ügyében a következők szerint kell eljárni:  

1) első ki nem állás esetén írásbeli megrovás;  

2) második ki nem állás esetén ismételten írásbeli megrovás;  

3) harmadik ki nem állás esetén a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 

3 büntetőpont levonása;  

4) negyedik és minden további ki nem állás esetén a sportszervezet felnőtt csapatától 

további három büntetőpont levonása.  

 

 

42. § A csapatok létszámhiányos kiállásával kapcsolatos eljárási rend 

 

(1)  Felnőtt és nem kötelezően versenyeztetendő utánpótlás csapatok létszámhiányos 

kiállásával kapcsolatos eljárási rend  

a)  Amennyiben a sportszervezet felnőtt vagy utánpótlás (nem kötelezetten 

versenyeztetendő) csapata létszámhiányosan áll ki, a következők szerint kell eljárni:  

1) első alkalommal írásbeli megrovás;  

 

2) második alkalommal egy büntetőpont levonás;  

3) harmadik alkalommal három büntetőpont levonás;  

4) negyedik alkalommal a csapatot a bajnokságból ki kell zárni.  

 

(2)  Kötelezően versenyeztetendő utánpótlás csapatok létszámhiányos kiállásával kapcsolatos 

eljárási rend  

a)  Az utánpótlás korú csapatok kötelező szerepeltetését az MLSZ versenykiírásai 

határozzák meg.  

b)  Ez alapján a versenyt kiíró megyei (budapesti) igazgatóságok kötelesek 

versenykiírásukban külön fejezetben szerepeltetni mindazon utánpótlás bajnokságok és 

kötelező utánpótlás programok lebonyolítási rendjét, amit az MLSZ versenykiírása előír.  

c)  Ha egy sportszervezet szerepeltetésre kötelezett bármely utánpótlás csapata(i) 

létszámhiányosan áll(nak) ki a bajnoki-, kupa-, tornamérkőzésre a következők szerint 

kell eljárni:  

1) első létszámhiányos kiállás esetén írásbeli megrovás;  

2) második létszámhiányos kiállás esetén 1 büntetőpont levonása a létszámhiányosan 

kiálló csapattól;  

3) harmadik létszámhiányos kiállás esetén 1 büntetőpont levonása a sportszervezet 

felnőtt csapatának évi összeredményéből;  

4) negyedik és minden további létszámhiányos kiállás esetén 3 büntetőpont levonása a 

sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből.  
 

 

 

HIRDETMÉNY 
 

 

Felhívjuk a mérkőzés halasztást tervező sportegyesületek figyelmét, hogy a 

versenykiírásokkal összhangban a 2016/17. évi bajnokságok őszi fordulóinak mérkőzéseit 

legkésőbb 2016. december 4-ig le kell játszani. A mérkőzéseket tavaszra nem lehet halasztani. 
 

Tájékoztatjuk az egyesületeket, hogy Pál László Versenybizottsági tag új telefonszáma 0630-7742696 
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-  Az MLSZ közleménye az elnökségi döntésről: 296/2011 (10.04) sz. határozat: 
A játékvezetők elleni agresszív fellépések kapcsán, soron kívüli határozat született arról, hogy amennyiben a 

jövőben bármilyen osztályú mérkőzésén atrocitás ér egy játékvezetőt, akkor az MLSZ és területi igazgatósága 

haladéktalanul büntető feljelentést tesz, és fegyelmi eljárást kezdeményez az elkövető ellen. A játékvezetők 
elleni agresszív viselkedés a sporthuliganizmus megfékezésére meghozott - BTK-t érintő - törvénybe ütközhet, 

és eljárást vonhat maga után, ennek megfelelően a Magyar Labdarúgó Szövetség minden hasonló esetben 

következetesen fog eljárni. 
 

 

 

Szombathely, 2016. december 8.      
 

 

      
       Hollósi Szabolcs            Dr. Kövesdi Zoltán 

Versenybizottság Elnök     Fegyelmi Bizottság Elnök 
 

 
 

Jóváhagyva:  Dobány Lajos 

 Igazgató 
 


