38/2018. (12.14.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
FEGYELMI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI

S.szám:

374.

343.

368.

Mérkőzés
időpontja:

december
1.

november
18.

november
19.

Tárgyalás
időpontja:

december
4.

december
11.

december
11.

Jv. Jelentés
(Fegyelmi
Határozat)
száma:

Mér.
KÓD:

DII.U19.17/374/2
1 391
018223
2019(12.04)FB.

M15/343T/2018- 1 365
2019(12.11)FB.
960

Reg.futs.2/368T/
1 404
2018304
2019(12.11) FB.

Játékos
(edző)
kódszáma:

Játékos
(sportvezető)
neve:

MÁTÉ
ÁDÁM

403 370

139 114

217 229

PUPP
RICHÁRD

GUGCSÓ
BENJAMIN
THOMAS

Egyesület:

Mérkőző
csapatok:

FEGYELMI
HATÁROZAT:

Eltiltás a soron
következő 2
(kettő) felnőtt
TÁPLÁNI
és U19. bajnok
JÁKI SE U19.
KSK - JÁKI
labdarúgó
SE
mérkőzéstől,
fegyelmi
büntetésben
részesíti.
Eltiltás bajnoki,
RUM
kupa, torna
KÖZSÉGI
vagy hivatalos
SPORT
barátságos
RUM KÖZSÉGI
CLUB mérkőzéstől
SPORT CLUB
EGYHÁZAS
2019. május 18RÁDÓCI
ig, fegyelmi
SPORTEGYE
büntetésben
SÜLET
részesíti.

KŐSZEGI FC

Eltiltás a soron
következő 5 (öt)
KŐSZEGI FC bajnoki futsal
- BARÁTI
labdarúgó
FUTSAL
mérkőzéstől
CLUB
fegyelmi
büntetésben
részesíti.

A FEGYELMI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2018.08.09.:
Értesítjük a Vas megyei bajnokságokban induló csapatokat, hogy 2018. július 18. napjától az MLSZ
módosított Fegyelmi Szabályzata (FSZ) lépett életbe.
Ennek értelmében a 2 sárgalappal kiállított játékos ügyében a Fegyelmi Bizottság nem folytat le eljárást,
nem hoz határozatot, hanem a játékos eltiltása automatikusan 1 (egy) az adott versenysorozatban a soron
következő mérkőzésre szól.
A játékos fegyelmi büntetése lehet a módosított FSZ 9.§(1)bek.c./pont (3) alapján:
3) eltiltás az adott versenysorozatban a soron következő mérkőzésen való részvételtől – fegyelmi eljárás
nélkül, automatikusan - amennyiben a mérkőzésen kapott második sárga lap után állítják ki, és a játékos
nem követett el egyéb szabályszegést
Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy nyilvántartásaikat ennek megfelelően vezessék.
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§
2 § (1);
8 § (1)
a) b); 9
§ (1) d)
1); 13
§
(1)(2)
a)
2§
(1); 8 §
(1) a)
b); 9 §
(1) d)
2); 13
§
(1)(2)(
b)(4)
2 § (1);
8 § (1)
a) b); 9
§ (1) d)
1); 10
§ (4) a)
b); 21
§ (2) a)

Második sárga lap után kiállított játékosok 2018.12.02,12.09-én:
S.szám:

Mérkőzés
időpontja:

Bajnoki
osztály

Mér.KÓD:

Játékos
kódszáma:

Játékos
(sportvezető)
neve:

Egyesület:

115.

december 2.

Megyei II.o.D.

1 366 335

298 663

GELÁNYI
JÓZSEF

KÖRMENDI
TÉGLAGYÁRI SE

116.

december 2.

MLSZ futs
I.o.U17.

1 398 974

480 101

MÁROVICS
DÁVID

SZOMBATHELYI MÁV
HALADÁS VASUTAS
SPORTEGYESÜLET U17.

117.

december 9.

Megyei futs
U15 'A'

1 407 181

467 916

LIGETI
LEVENTE
BENDEGÚZ

HALADÁS VSE 'B'

Mérkőző csapatok:
BAJÁNSENYE SE KÖRMENDI
TÉGLAGYÁRI SE
SZOMBATHELYI MÁV
HALADÁS VASUTAS
SPORTEGYESÜLET ENERGIA SPORT
CLUB
KIRÁLY
SZABADIDŐSPORT
EGYESÜLET HALADÁS VSE 'B'

TÁRSADALMI ELNÖKSÉG HATÁROZATA

20/2018. (12.13.) ELN:
Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottságának 2018/2019. bajnoki évad őszi
szezonjáról szóló Elnöki beszámolóját a megyei Társadalmi Elnökség egyhangúlag
elfogadta.
21/2018. (12.13.) ELN:
Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság Igazolási és Vitarendezési Bizottságának 2018/2019.
bajnoki évad őszi szezonjáról szóló Elnöki beszámolóját a megyei Társadalmi Elnökség
egyhangúlag elfogadta.
22/2018.(12.13.) ELN:
Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság Versenybizottságának 2018/2019. bajnoki évad őszi
szezonjáról szóló Elnöki beszámolóját a megyei Társadalmi Elnökség egyhangúlag
elfogadta.
23/2018. (12.13.) ELN:
Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság Játékvezetői Bizottságának 2018/2019. bajnoki évad
őszi szezonjáról szóló Elnöki beszámolóját a megyei Társadalmi Elnökség egyhangúlag
elfogadta.
24/2018. (12.13.) ELN:
Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottságának 2018/2019. bajnoki évad
őszi szezonjáról szóló Elnöki beszámolóját a megyei Társadalmi Elnökség egyhangúlag
elfogadta.
25/2018. (12.13.) ELN:
A Vas Megyei Társadalmi Elnökség a megyei Igazgató 2018. évi beszámolóját egyhangúlag
elfogadta.
26/2018.(12.13.) ELN:
Az MLSZ Vas Megyei Társadalmi Elnöksége az MLSZ Kedvezményes Pályaépítési
Programban benyújtott Szentpéterfai Sportegyesület pályázatát egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
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27/2018. (12.13.) ELN:
Az MLSZ Vas Megyei Társadalmi Elnökség Haraszti Zsolt Fellebbviteli Bizottsági tag
lemondását 2018. december 13. időponttal elfogadta.
28/2018. (12.13.) ELN:
Az MLSZ Vas Megyei Társadalmi Elnökség 2018. december 14-i hatállyal, 2020. június 30-ig
terjedő határozott időtartamra egyhangúlag kinevezte az MLSZ Vas Megyei Fellebbviteli
Bizottság tagját dr. Tar Ferenc személyében.

TÁJÉKOZTATÁS
Fegyelmi Bizottság tájékoztatása:
A Fegyelmi Bizottság ezúton hívja fel a 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 részletes
indoklással, 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 mes körzetén belül nem tartózkodhat.
- 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.
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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.
- 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!

Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság Elnöksége, Bizottságai és Hivatala
megköszöni az egész éves támogató közreműködést.
Minden Sportvezetőnek, Játékosnak,
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
Jó felkészülést a következő szezonra!

Szombathely, 2018. december. 14.

Jóváhagyva: Dobány Lajos
Igazgató
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