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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:19020848-2-44 

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

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

24/2017. (08.11.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő 

 
Versenybizottsági határozatok 

 

16/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

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

Bödei SE II. csapatát kizárja a 2017-2018 évi Zala megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás 

labdarúgó bajnokságból. (Vsz. 46§ (1) a))  

Indoklás: A Bödei SE II. vezetése a nevezések után bejelentette, hogy visszalépnek a 2017- 

2018. évi III. osztályú bajnokságból. 

 

17/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

Az MLSZ alapszabálya VII. 12§ értelmében az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság 

Versenybizottsága összehívja az MLSZ küldöttválasztó gyűlést. 

Időpontja: 2017. augusztus. 25. (hétfő) 16:00 óra 

Helye: Zalaegerszeg, Arany Bárány Hotel Pannónia terme 

Napirend: MLSZ Küldöttközgyűlésen résztvevő küldöttek megválasztása 

Meghívottak: NB III, megyei I-II-III. osztályokban, illetve egyéb megyei bajnokságokban 

szereplő csapatok hivatalos képviselői. 

 

Az MLSZ Küldöttközgyűlésen résztvevő küldöttek megválasztásán szavazati joggal rendelkezik 

a sportszervezet bíróságon bejegyzett törvényes képviselője.  

A Küldöttválasztási ülés a megjelent sportszervezetek számára tekintet nélkül határozatképes. A 

Zala megyei 2 fő küldöttre javaslatot írásban a választási ülést megelőzően legalább 2 (kettő) 

nappal, illetve szóban a választási ülésen tehet a sportszervezet. 

A választási ülésen a szavazás mindig nyílt. 

Az a személy tekinthető megválasztott küldöttnek, aki a legtöbb szavazatot kapta és a jelenlévő 

sportszervezetek szavazatainak több mint 50% át megszerezte. 

 

18/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével, valamint az érintett 

egyesületekkel egyeztetve – meghozta határozatát, a megyei II. osztályú bajnokságok (Észak, 

Dél) bajnokságáról. A bajnokság 22 fordulós alapszakaszból, és egy, utána következő 5 fordulós 

alapszakaszból áll. A rájátszásban az alapszakaszban elért helyezések után, az egyes csoportokon 

belül egy felsőház (1-6 helyezettek), és egy alsóház (7-11 helyezettek) kerül kialakításra. A 

felsőházban és az alsóházban 5 forduló keretében mindenki játszik mindenkivel. Az 

alapszakaszban megszerzett pontokat, valamint a rúgott és kapott gólokat mindenki viszi 

magával a rájátszásba, amelyhez hozzáadódnak a rájátszásban megszerzett eredmények. A 

megyei II. osztályú bajnoksággal párhuzamosan működő U19-es korosztályú bajnokságokban 

(Észak és Dél) felsőház és alsóház kerül kialakításra az U19-es korosztályú bajnokság 

alapszakaszában megszerzett eredmények alapján, az alapszakaszban megszerzett 

eredményekhez hozzáadódnak a rájátszásban megszerzett eredmények. 
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19/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2017-2018. évi megyei I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság, 

valamint a vele párhuzamosan működő I. osztályú U19-es korosztályú bajnokság 1-30. 

fordulójának bajnoki mérkőzései kezdési időpontjait kitűzte. 

 

20/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2017-2018. évi megyei II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokságok (Északi és Déli), valamint a vele párhuzamosan működő II. osztályú U19-es 

korosztályú bajnokságok (Északi és Déli) 1-22. fordulójának bajnoki mérkőzései kezdési 

időpontjait kitűzte. 

 

21/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2017-2018. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokságok - Északi, Déli, Keleti csoportjai - 1-30. fordulójának bajnoki mérkőzései kezdési 

időpontjait kitűzte. 

 

22/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2017-2018. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó 

bajnokságok – Közép, Nyugati csoportjai - 1-26. fordulójának bajnoki mérkőzései kezdési 

időpontjait kitűzte. 

 

23/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2017-2018. évi megyei tartalék Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 1-

15. fordulójának bajnoki mérkőzései kezdési időpontját kitűzte. 

 

24/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság a Megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, a tavaszi 

fordulók során – 2017.08.12-2017.12.31-ig terjedő időszakban – az Andráshida SC alább 

megjelölt, felnőtt korú labdarúgóinak engedélyezi, hogy a fent megjelölt időszakban az egyesület 

magasabb, NB III. bajnokságban szerepelő csapatában, valamint az egyesület alacsonyabb, 

megyei III. osztályú bajnokságban szereplő csapatában is egyaránt pályára lépjen.  

- 574785 Takács Soma 

- 297521 Cseke  Patrik 

- 148456 Tóth László 

- 356641 Ferencz Zoltán 

- 106332 Kovács László 

 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 54 § -a alapján van lehetőség 

jogorvoslatra. 

 

25/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság a Megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, a tavaszi 

fordulók során – 2017.08.12-2017.12.31-ig terjedő időszakban – a Zalalövői TK alább 

megjelölt, felnőtt korú labdarúgóinak engedélyezi, hogy a fent megjelölt időszakban az egyesület 

magasabb, Megyei I. osztályú bajnokságban szerepelő csapatában, valamint az egyesület 

alacsonyabb, megyei III. osztályú bajnokságban szereplő csapatában is egyaránt pályára lépjen. 



3 

- 270785 Cseresznyés Balázs 

-  451189 Cséber Kristóf 

-  342888 Elek Gergő 

-  223827 Szép Zoltán 

- 273693 Varga Szabolcs 

 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 54 § -a alapján van lehetőség 

jogorvoslatra. 

 

26/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság a Megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, a tavaszi 

fordulók során – 2017.08.12-2017.12.31-ig terjedő időszakban – a Gyenesdiás Kinizsi SK alább 

megjelölt, felnőtt korú labdarúgóinak engedélyezi, hogy a fent megjelölt időszakban az egyesület 

magasabb, Megyei I. osztályú bajnokságban szerepelő csapatában, valamint az egyesület 

alacsonyabb, megyei III. osztályú bajnokságban szereplő csapatában is egyaránt pályára lépjen. 

- 103805 Kisfalusi Gyula 

- 112193 Takács Ádám 

- 117973 Mosdósi Attila 

- 118004 Pandúr Tamás 

- 145043 Torsa Richárd 

 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 54 § -a alapján van lehetőség 

jogorvoslatra. 

 

27/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság a Megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, a tavaszi 

fordulók során – 2017.08.12-2017.12.31-ig terjedő időszakban – az FC Keszthely alább 

megjelölt, felnőtt korú labdarúgóinak engedélyezi, hogy a fent megjelölt időszakban az egyesület 

magasabb, Megyei I. osztályú bajnokságban szerepelő csapatában, valamint az egyesület 

alacsonyabb, megyei III. osztályú bajnokságban szereplő csapatában is egyaránt pályára lépjen. 

- 129624 Nagy Richard         

- 545432 Farkas Kornél                           

- 130422 Pintér Tamás                             

- 209353 Nagy B. Roland                         

- 263830 Tompos Levente                        

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 54 § -a alapján van lehetőség 

jogorvoslatra. 

 

28/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság a Megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, a tavaszi 

fordulók során – 2017.08.12-2017.12.31-ig terjedő időszakban – a Hévíz SK alább megjelölt, 

felnőtt korú labdarúgóinak engedélyezi, hogy a fent megjelölt időszakban az egyesület 

magasabb, Megyei I. osztályú bajnokságban szerepelő csapatában, valamint az egyesület 

alacsonyabb, megyei III. osztályú bajnokságban szereplő csapatában is egyaránt pályára lépjen. 

- 130596 Buzási Gábor  

- 365953 Giber Péter  



4 

- 271249 Tóth Gergő Ádám  

- 156330 Dr. Tarnóczai Gergő  

- 403927 Ruzsik Ferenc 

 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 54 § -a alapján van lehetőség 

jogorvoslatra. 

 

29/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság a Megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, a tavaszi 

fordulók során – 2017.08.12-2017.12.31-ig terjedő időszakban – a Teskánd KSE alább 

megjelölt, felnőtt korú labdarúgóinak engedélyezi, hogy a fent megjelölt időszakban az egyesület 

magasabb, Megyei I. osztályú bajnokságban szerepelő csapatában, valamint az egyesület 

alacsonyabb, megyei III. osztályú bajnokságban szereplő csapatában is egyaránt pályára lépjen. 

- 291263 Czömpöl Rajmund 

- 292605 Kiss Patrik Márk 

- 229521 Szekeres Ferenc 

- 287749 Sonkoly Mihály 

- 107894 Aliouane Mehdi 

 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 54 § -a alapján van lehetőség 

jogorvoslatra. 

 

30/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság a Megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, a tavaszi 

fordulók során – 2017.08.12-2017.12.31-ig terjedő időszakban – a Türje SE alább megjelölt, 

felnőtt korú labdarúgóinak engedélyezi, hogy a fent megjelölt időszakban az egyesület 

magasabb, Megyei II. osztályú bajnokságban szerepelő csapatában, valamint az egyesület 

alacsonyabb, megyei III. osztályú bajnokságban szereplő csapatában is egyaránt pályára lépjen. 

 

- 237997 Ágh László 

- 683225 Bogdán Krisztián 

- 434011 Fodor Lajos 

- 275351 Károly Alex 

- 276188 Balázs Róbert 

 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 54 § -a alapján van lehetőség 

jogorvoslatra. 

 

31/2017-2018 (08.08.) VB Határozat 

A versenybizottság a Megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, a tavaszi 

fordulók során – 2017.08.12-2017.12.31-ig terjedő időszakban – a Police-Ola LSK alább 

megjelölt, felnőtt korú labdarúgóinak engedélyezi, hogy a fent megjelölt időszakban az egyesület 

magasabb, Megyei II. osztályú bajnokságban szerepelő csapatában, valamint az egyesület 

alacsonyabb, megyei III. osztályú bajnokságban szereplő csapatában is egyaránt pályára lépjen. 

 

- 132481 Csiszár Zsolt 

- 286001 Hegedüs Balázs 

- 106333 Karakai Tamás 
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- 229567 Szalai Zoltán 

- 132417 Düh László 
 

Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 54 § -a alapján van lehetőség 

jogorvoslatra. 

 

 

Zalaegerszeg, 2017. augusztus 11. 

 Józsi György sk. 

 Igazgató 


