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3/2017. (03.02.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő 

 
Versenybizottság határozatai 

 

217/2016-2017 (03.02.) 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 – 2017.02.25-2017.06.30-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, 

függetlenül attól, hogy a labdarúgó az őszi fordulók folyamán – 2016.07.01-2016.12.31-ig - 

melyik csapat mérkőzésén lépett pályára.  

- 306183  Kovács Ákos 

- 132481  Csiszár Zsolt 

- 106333  Karakai Tamás 

- 132417  Düh László 

- 229567  Szalai Zoltán 

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

jogorvoslatra. 

 

218/2016-2017 (03.02.) 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 – 2017.02.25-2017.06.30-ig terjedő időszakban – a Hévíz SK alább megjelölt, 

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

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

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

függetlenül attól, hogy a labdarúgó az őszi fordulók folyamán – 2016.07.01-2016.12.31-ig - 

melyik csapat mérkőzésén lépett pályára.  

- 221890  Szí – Péter Zsolt 

- 227290  Szántó Ákos 

- 329601  Nedelkó János 

- 348690  Horváth Márió 

- 271349  Czibor Zoltán 

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

jogorvoslatra. 

 

219/2016-2017 (03.02.) VB Határozat 

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

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, a tavaszi 
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fordulók során – 2017.02.25-2017.06.30-ig terjedő időszakban – az Andráshida SC alább 

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

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

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

függetlenül attól, hogy a labdarúgó az őszi fordulók folyamán – 2016.07.01-2016.12.31-ig - 

melyik csapat mérkőzésén lépett pályára.  

- 148456  Tóth László 

- 273688  Kalamár Milán 

- 309497  Horváth Márton 

- 106332  Kovács László 

- 292938  Baráth Martin 

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

jogorvoslatra. 

 

220/2016-2017 (03.02.) 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 – 2017.02.25-2017.06.30-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, 

függetlenül attól, hogy a labdarúgó az őszi fordulók folyamán – 2016.07.01-2016.12.31-ig - 

melyik csapat mérkőzésén lépett pályára.  

- 111560  Németh András 

- 270785  Cseresznyés Balázs 

- 362826  Fekete Alex 

- 313172  Szabó Gergő 

- 223724  Horváth Balázs 

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

jogorvoslatra. 

 

221/2016-2017 (03.02.) 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 – 2017.02.25-2017.06.30-ig terjedő időszakban – a Türje SE 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, 

függetlenül attól, hogy a labdarúgó az őszi fordulók folyamán – 2016.07.01-2016.12.31-ig - 

melyik csapat mérkőzésén lépett pályára.  

- 237997  Ágh László 

- 434011  Fodor Lajos 

- 225844  Balázs Márk 

- 312277  Nagy Zoltán 

- 276188  Balázs Róbert 

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

jogorvoslatra. 
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222/2016-2017 (03.02.) 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 – 2017.02.25-2017.06.30-ig terjedő időszakban – az Kinizsi SK Gyenesdiás 

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, függetlenül attól, hogy a labdarúgó az őszi fordulók folyamán – 2016.07.01-

2016.12.31-ig - melyik csapat mérkőzésén lépett pályára.  

- 393245  Csák Benjámin 

- 112193  Takács Ádám 

- 113973  Mosdósi Attila 

- 118004  Pandur Tamás 

- 117990  Zsohár Péter 

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

jogorvoslatra. 

 

223/2016-2017 (03.02.) 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 – 2017.02.25-2017.06.30-ig terjedő időszakban – az 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, 

függetlenül attól, hogy a labdarúgó az őszi fordulók folyamán – 2016.07.01-2016.12.31-ig - 

melyik csapat mérkőzésén lépett pályára.  

- 186092  Standi Dániel 

- 335826  Sopronyi Balázs 

- 513237  Horváth Marcell 

- 142342  Zsuppán Krisztián 

- 112340  Magyar András 

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

jogorvoslatra. 

 

224/2016-2017 (03.02.) VB Határozat 
A versenybizottság versenyügyi eljárás során – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát, 

engedélyezi a Becsvölgye SE sportszervezetének, hogy a tavaszi fordulókban a hazai 

mérkőzéseit a Kustánszegi sportpályán rendezze meg. 

Indoklás: A Becsvölgyi sportpálya felújítás alatt van. 

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

jogorvoslatra. 

 

225/2016-2017 (03.02.) VB Határozat 
A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2016-2017. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Keleti csoportja 16-30. fordulójának bajnoki mérkőzései kezdési időpontját kitűzte. 
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226/2016-2017 (03.02.) VB Határozat 
A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2016-2017. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Közép csoportja 16-30. fordulójának bajnoki mérkőzései kezdési időpontját kitűzte. 

 

227/2016-2017 (03.02.) VB Határozat 
A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2016-2017. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

déli csoportja 16-30. fordulójának bajnoki mérkőzései kezdési időpontját kitűzte. 

 

228/2016-2017 (03.02.) 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 – 2017.02.25-2017.06.30-ig terjedő időszakban – az Böde 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, 

függetlenül attól, hogy a labdarúgó az őszi fordulók folyamán – 2016.07.01-2016.12.31-ig - 

melyik csapat mérkőzésén lépett pályára.  

- 361070  Anti András 

- 128270  Szita Péter 

- 334016  Péteri Gáspár 

- 261037  Nagy Péter 

- 281201  Garamvölgyi Norbert 

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

jogorvoslatra. 

 

 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 

 

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

371/2016-2017(02.28.) 344465 OSTROM JÁNOS SZERSZÁMSZIGET-ZALALÖVŐI TK 
Megyei I. 

osztály 
21.§ (1) a) 

1 (egy) felnőtt bajnoki 

mérkőzés 

372/2016-2017(02.28.) 202949 MARKEK PÉTER SEMJÉNHÁZA SE 
Megyei I. 

osztály 
14.§ (2) a) 

1 (egy) felnőtt bajnoki 

mérkőzés 

373/2016-2017(02.28.) 136224 NAGY TAMÁS SZEPETNEK SE 
Megyei I. 

osztály 
14.§ (2) a) 

1 (egy) felnőtt bajnoki 

mérkőzés 

374/2016-2017(02.28.) 106859 KUZMA PÉTER SEMJÉNHÁZA SE 
Megyei I. 

osztály 
14.§ (2) a) 

1 (egy) felnőtt bajnoki 

mérkőzés 

375/2016-2017(02.28.) 133007 LUKÁCS PÉTER ALIBÁNFA LSC 
Megyei III. 

osztály Észak 
14.§ (2) a) 

1 (egy) felnőtt bajnoki 

mérkőzés 

 
A fenti határozatok tárgyalástartása nélkül születtek. Ezen határozatok ellen tárgyalás tartása kérhető 
kézhezvételtől /közzétételtől/ számított 5 napon beül, illetve a kézhezvételtől /közzétételtől/ számított 
15. napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a MLSZ Zala Megyei Igazgatóság Fegyelmi 
Bizottságánál kell benyújtani, 10.000,- Ft. Fellebbezési díj befizetése mellett. 

 

 

 

Zalaegerszeg, 2017. március 2. 

 Józsi György sk. 

 Igazgató 


