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29/2018. (08.16.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő 

 
Versenybizottsági határozatok 

 

21/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2018-2019. évi megyei I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság, 

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

forduló) mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte. 

 

22/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2018-2019. évi megyei II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Északi csoportja, valamint a vele párhuzamosan működő II. osztályú U19-es korosztályú 

bajnokság Északi csoportja (1-27. forduló) mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte. 

 

23/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2018-2019. évi megyei II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Déli csoportja, valamint a vele párhuzamosan működő II. osztályú U19-es korosztályú 

bajnokság Déli csoportja (1-27. forduló) mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte. 

 

24/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2018-2019. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Keleti csoportja (1-30. forduló) mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte. 

 

25/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2018-2019. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Közép csoportja (1-27. forduló) mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte. 

 

26/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2018-2019. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Északi csoportja (1-26. forduló) mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte. 

 

27/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2018-2019. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Északnyugati csoportja (1-26. forduló) mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte. 
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28/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2018-2019. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Nyugati csoportja (1-26. forduló) mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte. 

 

29/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a 2018-2019. évi megyei III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 

Déli csoportja (1-26. forduló) mérkőzéseinek kezdési időpontjait kitűzte. 

 

30/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

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

Magyar Kupa 2. fordulójának sorsolásáról, időpontjáról: 

 

2. forduló: 2018.08.22. (szerda) 17:00 óra 

 
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR – FC KESZTHELY LAZZARIN CAFE 

HÉVÍZ SK – ZNET-TELEKOM BECSEHELY SE 

KINIZSI SK GYENESDIÁS – ZALALÖVŐI TK 

 

Erőnyerők:   

- OLAJMUNKÁS SE 

- FEMAT CSESZTREG SE 

- TECHNOROLL TESKÁND 

 

31/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

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

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, az őszi 

fordulók során – 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban – az Andráshida SC alább 

megjelölt, felnőtt korosztályú 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 

- 148456 Tóth László 

- 296153 Kónya Szilárd 

- 294790 Fülöp Soma 

- 349500 Szabó Martin 

 

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

jogorvoslatra. 

 

32/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

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

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, az őszi 

fordulók során – 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban – a Zalalövői TK alább 

megjelölt, felnőtt korosztályú 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. 

- 270785 Cseresznyés Balázs 

-  223727 Tóth Gergely 

- 328302 Horváth Tamás 
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-  313172 Szabó Gergő 

- 405091 Sipos Marcell 

 

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

jogorvoslatra. 

 

33/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

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

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, az őszi 

fordulók során – 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban – a FC Keszthely alább 

megjelölt, felnőtt korosztályú 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. 

- 112360 Molnár Attila         

- 157755 Páncsics István 

- 130422 Pintér Tamás                             

- 339120 Pál Bence 

- 263830 Tompos Levente                        

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

jogorvoslatra. 

 

34/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

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

versenykiírása által meghatározott, 13. Játékjogosultság C) pontjában meghatározott őszi 

fordulók folyamán – 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban – a Hévíz SK felnőtt 

korosztályú labdarúgóinak nem engedélyezi a két csapat (Hévíz SK és a Hévíz SK II.) közötti 

átjátszást. A Hévíz SK egyesületének felnőtt korosztályú labdarúgói csak az egyik - vagy a 

Hévíz SK vagy a Hévíz SK II. - csapatban rendelkeznek játékjogosultsággal. A felnőtt 

korosztályú labdarúgó az őszi időszak alatt abban a csapatban rendelkezik játékjogosultsággal, 

amelyik csapatban a fent megjelölt időszakban először pályára lép. Amennyiben a fentieket 

megszegve - átjátszás miatt - jogosulatlan játék történik, abban az esetben az alacsonyabb 

osztályú csapat ellen kell lefolytatni a versenyügyi eljárást. 

Indoklás: a Hévíz SK bejelentette, az őszi fordulókban nem lesz olyan felnőtt korosztályú 

labdarúgója, aki az őszi fordulók folyamán az egyesület magasabb osztályú csapatában (megyei 

I) és az alacsonyabb osztály csapatában (megyei III.) is pályára lép. 

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

jogorvoslatra. 

 

35/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

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

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, az őszi 

fordulók során – 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban – a Teskánd KSE alább 

megjelölt, felnőtt korosztályú 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 
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- 229520 Szekeres Ferenc 

- 203698 Toplak Balázs 

- 364942 Vizsy Bence 

- 142342 Zsuppán Krisztián 

 

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

jogorvoslatra. 

 

36/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

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

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, az őszi 

fordulók során – 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban – a Police-Ola LSK alább 

megjelölt, felnőtt korosztályú 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. 

 

- 132481 Csiszár Zsolt 

- 513237 Horváth Marcell 

- 106333 Karakai Tamás 

- 161836 László Róbert 

- 115612 Nagy László 
 

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

jogorvoslatra. 

 

37/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

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

versenykiírása által meghatározott 13. Játékjogosultság C) pontjának megfelelően, az őszi 

fordulók során – 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban – az Nova SE alább megjelölt, 

felnőtt korosztályú 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. 

 

- 246770 Máté Róbert 

- 203081 Mayer András 

- 273491 Horváth Tamás 

- 687664 Kovács Gábor 

- 510227 Pál Ádám 
 

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

jogorvoslatra. 

 

38/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság tárgyalás mellőzésével – valamint az érintett egyesületekkel egyeztetve – 

meghozta határozatát a Megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban két 

csapatot indított egyesületekre vonatkozóan: 

Az egyesület II. számú csapata a bajnokság megnyerése esetén nem juthat fel a megyei II. 

osztályba. 

A csapatok között átjátszást az alábbiak szerint határozza meg: 
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Az őszi fordulók folyamán – 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban – az egyesület 5 fő – 

előre leadott névsor alapján megjelölt - labdarúgójának engedélyezi a két csapat közötti 

átjátszást. A megnevezett 5 fő labdarúgónak van jogosultsága - a fent megjelölt időszakban – 

pályára lépni mindkét csapatban, figyelembe véve az egyéb játékjogosultságra vonatkozó 

szabályokat. (Vsz. 12§) A megjelölt 5 fő labdarúgón kívül a többi labdarúgó csak az egyik 

csapatban rendelkezik játékjogosultsággal, mégpedig abban a csapatban, amelyik csapatban - a 

fent megjelölt időszakban - először pályára lép. Amennyiben a fentieket megszegve - átjátszás 

miatt - jogosulatlan játék történik, abban az esetben annál a csapatnál kell lefolytatni a 

versenyügyi eljárást, amelyik csapatnál a jogosulatlan játék megtörtént. 

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

jogorvoslatra. 

 

39/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság a 38/2018-2019 (08.14.) VB. Határozatnak megfelelően megadott 5 fő 

megjelölt labdarúgóról meghozta határozatát, a Becsvölgye SE alább megjelölt labdarúgóinak 

engedélyezi, hogy a 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban az egyesület mindkét 

csapatában pályára lépjenek, azaz az egyesület mindkét csapatának mérkőzésein 

játékjogosultsággal rendelkezzenek. 

- 460807 Schaffer Róbert 

- 461228 Kincses Dániel 

- 469655 Halász Ádám 

- 347217 Gehér Róbert 

- 149579 Ábrahám Ferenc 

 

40/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság a 38/2018-2019 (08.14.) VB. Határozatnak megfelelően megadott 5 fő 

megjelölt labdarúgóról meghozta határozatát, a Salomvár SE alább megjelölt labdarúgóinak 

engedélyezi, hogy a 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban az egyesület mindkét 

csapatában pályára lépjenek, azaz az egyesület mindkét csapatának mérkőzésein 

játékjogosultsággal rendelkezzenek. 

- 201710 Vaspöri Péter 

- 512158 Kovács László 

- 430701 Kulda Bence 

- 430692 Salamon Dominik 

- 433814 Laskai Zoltán 

 

41/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság a 38/2018-2019 (08.14.) VB. Határozatnak megfelelően megadott 5 fő 

megjelölt labdarúgóról meghozta határozatát, a Hahóti FSE alább megjelölt labdarúgóinak 

engedélyezi, hogy a 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban az egyesület mindkét 

csapatában pályára lépjenek, azaz az egyesület mindkét csapatának mérkőzésein 

játékjogosultsággal rendelkezzenek. 

- 125247 Horváth Attila 

- 613691 Budai Patrik 

- 402885 Schóber Zoltán 

- 432884 Molnár Bence 

- 621690 Tejfel Bence 

 

42/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság a 38/2018-2019 (08.14.) VB. Határozatnak megfelelően megadott 5 fő 

megjelölt labdarúgóról meghozta határozatát, a Zalaháshágy SE alább megjelölt labdarúgóinak 

engedélyezi, hogy a 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban az egyesület mindkét 
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csapatában pályára lépjenek, azaz az egyesület mindkét csapatának mérkőzésein 

játékjogosultsággal rendelkezzenek. 

- 111541 Erdei Tamás 

- 115652 Kalamár Krisztián 

- 184382 Tutkovics Máté 

- 279653 Agg Gábor 

- 369647 Sárosi Ákos 

 

43/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság a 38/2018-2019 (08.14.) VB. Határozatnak megfelelően megadott 5 fő 

megjelölt labdarúgóról meghozta határozatát, a Botfai LSC alább megjelölt labdarúgóinak 

engedélyezi, hogy a 2018.08.14-2018.12.31-ig terjedő időszakban az egyesület mindkét 

csapatában pályára lépjenek, azaz az egyesület mindkét csapatának mérkőzésein 

játékjogosultsággal rendelkezzenek. 

- 111558 Tóth Balázs  

- 203038 Horváth Ádám 

- 281036 Marton Viktor 

- 131883 Gecse Péter 

- 230580 Milics Norbert 

 

44/2018-2019 (08.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a Lenti TE egyesületének a 2018.08.12-én lejátszott Creaton Lenti TE – Flexibil-

Top Zalakomár Magyar Kupa mérkőzés eredménye ellen, 2018.08.14-én 21:14 órakor 

benyújtott óvási kérelmét elutasítja. 

Indoklás: A kupamérkőzések eredménye ellen óvás benyújtani a mérkőzést követő 2. munkanap, 

14.00 óráig lehet. (Vsz. 45§ (2) c)) 

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

jogorvoslatra. 

 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 

1/2018-2019(08.16.) 

A Fegyelmi Bizottság – tárgyalás mellőzésével – meghozta határozatát a fegyelmi ülések 

időpontjairól. A bizottság az üléseit a 2018-2019-es bajnokságban keddi napokon, 14:00 órától 

tartja. 

 

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

2/2018-2019(08.16.) 136252 SZŐKE ÁDÁM SZEPETNEK SE 
Magyar 

Kupa 
21.§ (2) a) 

3 (három) Magyar Kupa 
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, 2018. augusztus 16. 

 

 Józsi György sk. 

 Igazgató 


