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29/2019-20 (2020. 02. 13.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!

Tisztelt Csapatvezetők!
A sportról szóló 2004. évi törvény 63 § (3b) bekezdése alapján a sportrendezvények biztonságáról szóló
54/2004 (III.31) korm. rendelet hatálya alá nem tartozó, versenyrendszerben szervezett versenyek
lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a
Katasztrófavédelem, Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, a létesítményt
használó sportszervezet, tulajdonos, üzemeltető, a sportrendezvényt szervező és azzal szerződéses
viszonyban álló egészségügyi szolgáltató és rendező szerv legalább kétévente egy alkalommal, közösen
ellenőrzi.
Ennek értelmében minden megyei bajnokságban szereplő csapatnak
biztonságtechnikai ellenőrzéssel!

rendelkeznie kell a

Kérnénk a pályák tulajdonosát, hogy a lebonyolítás levezénylésében segédkezzen!
Figyelni kell, azaz rendben kell lennie a következőknek:
•
•
•
•
•

Villámvédelem felülvizsgálata, érintésvédelem
Tűzoltó készülék
Feliratok (áram főkapcsoló, gáz főkapcsoló)
Üzemanyag tárolása
Vegyszerek tárolása

Az MLSZ elkészített egy biztonságtechnikai jegyzőkönyvet, ami iránymutatóként szolgál!
2020. tavaszán hétközben a Megyei I. o. és a Megyei II. o. csapatok kerülnek ellenőrzésre.
Kérjük a csapatok vezetőit, hogy 2020. április 10-éig a veszprem@mlsz.hu e-mail címre küldjék
vissza a Körlevél mellékleteként csatolt 2. sz. mellékletet (ellenőrzés kérése)!
Az ellenőrzéseket 2020. május 29-ig el kell végezni!
A tapasztalatok alapján ősszel a Megyei III.o. csapatok is ellenőrzésre kerülnek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az átigazolási időszak 2020.01.15. – 2020.02.14-ig tart.
Tájékoztató a Körlevél mellékletében.
A Versenybizottság felhívja a csapatvezetők figyelmét, hogy a pályahitelesítési
tanúsítványok 2019. december 14-én e-mailen az egyesületek részére kiküldésre kerültek.
Nyomtassák ki és a játékvezetői öltözőben jól látható helyen függesszék ki!
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Versenybizottsági határozatok
2019-20/397
A VB a Gyulafirátó SE egyesület ügyében U15 futsal létszámhiány miatt a következő határozatot hozta:
A Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez a Gyulafirátót SE ellen.
2019-20/398
A VB Takács Gábor játékvezető ügyében a következő határozatot hozta: A Versenybizottság elnöke az
FVSZ. 42.§ (1) a) pontjának be nem tartása miatt fegyelmi eljárást kezdeményez a játékvezető ellen.
2019-20/400
A VB Az Ősi PSK egyesület ügyében a következő határozatot hozta:
A Versenybizottság megállapította a 2. létszámhiányos kiállás tényét, ezért az LVSZ. 42.§ (1) a) 2) pontja
alapján 1 büntető pont levonása az Ősi PSK csapatától.
Fegyelmi határozatok
2019-20/343
A FB CSETÉNY SE - DEVECSERI SE mérkőzésen történtek alapján Bogdán Renátó Achilles vendég
csapat labdarúgója az FSZ. 16.§ a) pontja 1 (egy) soron következő U15 futsal mérkőzésen való részvételtől
eltiltja.
2019-20/344
A FB ÚRKÚT SK - GYULAFIRÁTÓT SE, GYULAFIRÁTÓT SE - AJKA KRISTÁLY SE mérkőzésen történtek
alapján Gyulafirátót SE sportszervezet az FSZ. 8.§ (3) a) pontja alapján 15.000.- Ft, azaz Tizenötezer forint
pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig
köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg.
(létszámhiányosan állt ki a futsal mérkőzésre)
2019-20/345
A FB ÚRKÚT SK - GYULAFIRÁTÓT SE, GYULAFIRÁTÓT SE - AJKA KRISTÁLY SE mérkőzésen történtek
alapján Takács Gábor játékvezető mint sportszakember az FSZ. 8.§ (2) f) pontja alapján 10.000.- Ft, azaz
Tizezer forint pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15.
napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg.
(nem tartotta be az FVSZ. 42.§ (1) a) pontjában foglaltakat)
Veszprém, 2020. február 13.

Finta Péter
MLSZ Veszprém Megyei igazgató
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