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7/2018. (03.14.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő 

 
Versenybizottsági határozatok 

 

258/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság engedélyezi a Csatár SK sportszervezetének, hogy az alábbiakban felsorolt hazai 

mérkőzésit a megjelölt helyszíneken és időpontokban rendezze: 

 

- Csatár SK – Göcsej SE Németfalu:  2018.03.18 15:00 óra, Bocfölde Sportpálya 

- Csatár SK – Csonkahegyhát SE:   2018.04.01 12:00 óra, Bocfölde Sportpálya 

- Csatár SK – Babosdöbréte SE  2018.04.15 12:30 Bocfölde Sportpálya 

- Csatár SK – Lets Do It Technoroll Teskánd II.  2018.05.13 16:30 Bocfölde Sportpálya 

- Csatár SK – Sárhida SE  2018.05.20 14:00 Bocfölde Sportpálya 

 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

259/2017-2018 (03.14.) 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 – 2018.02.24 - 2018.06.30-ig terjedő időszakban – az ADA-Nova 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. 

 

- 284246 Vitéz Richárd  

- 273491 Horváth Tamás  

- 124318 Szekeres Zoltán  

- 203081 Máyer András  

- 687664 Kovács Gábor  

 

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

jogorvoslatra. 

 

260/2017-2018 (03.14.) 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 – 2018.02.24 - 2018.06.30-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. 

mailto:zala@mlsz.hu
http://www.zala.mlsz.hu/


2 

 

- 270785 Cseresnyés Balázs 

- 342888 Elek Gergő 

- 273693 Varga Szabolcs 

- 574845 Bahr András 

- 313172 Szabó Gergő 

 

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

jogorvoslatra. 

 

261/2017-2018 (03.14.) 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 – 2018.02.24 - 2018.06.30-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 

- 296153 Kónya Szilárd 

 

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

jogorvoslatra. 

 

262/2017-2018 (03.14.) 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 – 2018.02.24 - 2018.06.30-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. 

 

- 132481 Csiszár Zsolt 

- 359141 Millei Alex 

- 106333 Karakai Tamás 

- 131410 Takács Péter 

- 132417 Düh László 
 

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

jogorvoslatra. 

 

263/2017-2018 (03.14.) 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 – 2018.02.24 - 2018.06.30-ig terjedő időszakban – a 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. 
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- 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. 

 

264/2017-2018 (03.14.) 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 – 2018.02.24 - 2018.06.30-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 

- 142342 Zsuppán Krisztián 

- 203698 Toplak Balázs 

- 364942 Vizsy Bence 

- 287749 Sonkoly Mihály 

 

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

jogorvoslatra. 

 

265/2017-2018 (03.14.) 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 – 2018.02.24 - 2018.06.30-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  

- 271349 Czibor Zoltán 

- 348690 Horváth Márió 

- 144238 Kovács Richárd 

- 403927 Ruzsik Ferenc 

 

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

jogorvoslatra. 

 

266/2017-2018 (03.14.) 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 – 2018.02.24 - 2018.06.30-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 
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egyesület alacsonyabb, megyei III. osztályú bajnokságban szereplő csapatában is egyaránt 

pályára lépjen. 

- 103805 Kisfalusy Gyula 

- 112193 Takács Ádám 

- 393245 Csák Benjámin 

- 118004 Pandúr Tamás 

- 359917 Pál Tamás 

 

267/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság módosítja a 2018.03.31-én 15:00 órára kisorsolt Szerdahely FC – Zalavári SC 

megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés időpontját: 

Új időpont: 2018.04.01 (vasárnap) 15:00 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

268/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság engedélyezi a 2018.03.18-án 15:00 órára kisorsolt Zalaware-Botfa – Bocfölde SE 

megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés helyszínének módosítását: 

Új helyszín: Zalaegerszegi Ifjúsági Sportcentrum 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

269/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság engedélyezi a 2018.03.18-án 12:00 órára kisorsolt Zalaware-Botfa – Gépalk 

Salomvár SE megyei tartalék bajnoki labdarúgó mérkőzés helyszínének és időpontjának 

módosítását: 

Új időpont: 2018.03.18 (vasárnap) 13:00 óra 

Új helyszín: Zalaegerszegi Ifjúsági Sportcentrum 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

270/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság módosítja a 2018.03.24-én 15:00 órára kisorsolt Gellénháza HO-MÉ Fa – Rédics 

KSE megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés időpontját: 

Új időpont: 2018.03.25 (vasárnap) 15:00 óra 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

271/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

A versenybizottság versenyügyi eljárás keretében – tárgyalás mellőzésével – meghozta 

határozatát, a versenybizottság a Bajcsa SE sportszervezetét kizárja a 2017-2018 évi megyei III. 

osztályú felnőtt labdarúgó bajnokság Déli csoportjából, valamint a csapat eddig lejátszott 

eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban részt vevő valamennyi egyesületnél törli, 

a Bajcsa SE csapatát a bajnokság utolsó helyére helyezi. (VSZ. 46.§ (1) a) 1))  

Indoklás: A Bajcsa SE vezetése 2018.03.12-én írásban bejelentette, hogy visszalépteti csapatát a 

bajnokságból.  

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

jogorvoslatra. 
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272/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság engedélyezi a 2018.03.18-án 15:00 és 13:00 órára kisorsolt Police-Ola LSK – 

Nagykapornak KSE megyei II. osztályú felnőtt és U19-es korosztályú bajnoki labdarúgó 

mérkőzések helyszínének módosítását: 

Új helyszín: ZTE Stadion műfüves pályája (Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.) 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

273/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság engedélyezi a 2018.03.18-án 15:00 és 13:00 órára kisorsolt ADA-Nova SE – Miklósfa 

SE megyei II. osztályú felnőtt és U19-es korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzések 

időpontjának módosítását: 

Új időpont: 2018.05.01 (kedd) felnőtt: 16:00, U19 14:00 óra 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

274/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság engedélyezi a 2018.03.18-án 15:00 órára kisorsolt Zalalövői TK II. – Zalatárnok SE 

megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés időpontjának és helyszínének 

módosítását: 

Új időpont: 2018.03.18 (vasárnap) 11:00 óra 

Új helyszín: Zalaegerszegi Ifjúsági Sportcentrum 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

275/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság engedélyezi a 2018.03.17-én 13:00 órára kisorsolt Bödei SE – Pölöske SE megyei II. 

osztályú U19-es korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés időpontjának módosítását: 

Új időpont: 2018.05.01 (kedd) 13:00 óra 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

276/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság engedélyezi a 2018.03.17-én 15:00 órára kisorsolt ADA-Nova SE II. – Szilvágy SE 

megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés időpontjának és helyszínének 

módosítását: 

Új időpont: 2018.03.17 (szombat) 13:00 óra 

Új helyszín: Lenti TE sportpályája 

A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

277/2017-2018 (03.14.) VB Határozat 

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

bizottság engedélyezi a 2018.03.18-án 15:00 és 13:00 órára kisorsolt FC Keszthely Lazzarin 

Cafe – Tisza-Ép ZVFC megyei I. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés helyszínének 

módosítását, valamint az U19-es korosztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés későbbi időpontra 

történő halasztását: 

Új helyszín: Zalaapáti Sportpálya 
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A Versenybizottság határozata ellen a Versenyszabályzat 27-es § (2) g) pontja alapján nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 

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

320/2017-2018(03.13.) 431378 CSIZMADIA MIKLÓS HAHÓTI FSE 
Megyei III. 

osztály 
Közép 

11.§ (2) b) 
2017.10.22-től 2018.04.29.-ig 

mindennemű labdarúgó 
mérkőzéstől 

321/2017-2018(03.13.) 448170 SOHÁR BÁLINT 
PÁTERDOMB LAKÓTELEPI SPORT 

CLUB 

U15 Futsal 
Bajnokság A 

csoport 
21.§ (1) a) 

1 (egy) U15-ös futsal 
mérkőzés 

322/2017-2018(03.13.) 359141 MILLEI ALEX POLICE - OLA LSC II. 
Megyei III. 

osztály Észak 
11.§ (2) a) 

1 (egy) felnőtt bajnoki 
mérkőzés 

323/2017-2018(03.13.) 347314 KOROKNYAI DOMINIK TARR ANDRÁSHIDA SC II. 
Megyei III. 

osztály Észak 
11.§ (2) a) 

1 (egy) felnőtt bajnoki 
mérkőzés 

324/2017-2018(03.13.) 559835 NÉMETH DOMINIK  ZTE FC ZRT. 
U-16 II. 
osztály 

21.§ (2) b) 
2018.03.09-től 2018.03.30.-ig 

mindennemű labdarúgó 
mérkőzéstől 

 

Hat.szám Ig.szám Név Egyesület Paragrafus Büntetés 

326/2017-2018(03.13.) 356957 SLUKA MARIÁN  ZTE FC ZRT. 22.§ (1) c) 
2018.03.10.-ig labdarúgással kapcsolatos 

tevékenységétől (kispadtól) 

 
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. március 14. 

 

 Józsi György sk. 

 Igazgató 


