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Tisztelt Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség. 
Ferenc Gyula Elnök Úr! 

 
 

Tárgy: Elnökségi Törvényességi felülvizsgálat kezdeményezése. 
 
 
Tisztelt Elnök Úr!  
 
 
Felhívom a figyelmét hogy a Fellebbviteli Bizottság 18/2008 számú határozata több szabályt 
nem tart meg, sőt figyelmen kívül hagy ezért kérem önt, hogy induljon törvényességi 
felülvizsgálat ez ügyben. Felhívom a figyelmét, hogy önnek a N.M.LASZ Szervezeti és 
Működési Szabályzat 36. §. c, d pontja alapján ez kötelessége. A Rétság V.L.A SZ a 18/2008 
Határozatott , nem hajtja végre. Az előbb említett Határozat nem felel meg a szabályoknak 
ezért szabálytalan és törvénytelen  intézkedések végrehajtására nem kötelezhető a Rétság 
V.L.A.SZ. 
 
Indoklás: A Versenykiírás és a Nevezési lap egyértelműen tartalmazza a Nevezés feltételeit. 
a Nőtincs S.E. A nevezési eljárás során több szabályt nem tartott be nevezési 
kötelezettségeinek nem tett eleget.  Ezt a tényt a Nőtincs S.E. részéről többször is elismerték. 
Fellebbeztek a N. M.LASZ Fellebbviteli bizottságához. A benyújtott dokumentumok alapján 
egyértelműen bizonyítható, hogy az első fokú 0002 / 2008-2009 Határozata mindenben 
jogszerű szabályos. a kézbesítése hivatalosan Tértivevényes levél formában meg történt 
2008.08.11.-én! Fontos dátum. Bizonyítható. Versenyszabályzat 71.§ 4 pontja így rendelkezik 
ebben az ügyben: 
 
„(4) Az első fokú határozat megküldése után 2 napon belül lehet fellebbezést 
Benyújtani. „ 
 
 A Nőtincs 2008. 08. 19-én adta be a fellebbezést! Ez is BIZONYÍTHATÓ. 
 
 
A továbbiakban ugyanez a szabály 5 pontja rendelkezik: 
 
(5) A megküldés tényét és időpontját ( hónap, nap, óra,) a Versenybizottságnak 
igazolnia kell. A megküldés igazolt időpontjától számított 2 napon túl érkező 
fellebbezéseket érdemi tárgyalás nélkül el kell utasítani. 
 
Ezek után miért lehetett az, hogy a Fellebbviteli Bizottság érdemben tárgyalta az 
ügyet, teljesen az ide vonatkozó szabályokat figyelmen kívül hagyva? A 18/2008 
Határozatban azt írja, hogy a Rétság Városi LASZ az érvényben levő szabályok 
szerint járt el. A Fellebbviteli Bizottság mégis az érdemi döntést megváltoztatja! 



 Mi alapján ? Egy szabályt intézkedést nem említ meg, ami alapján döntött . 
Indoklásában három bekezdésben próbálja  döntését legalizálni . Elég gyengén ! .  
Az két indokban szerepet játszik a sportszerűség. A Fellebbviteli bizottságnak fura 
elképzelései vannak a sportszerűségről mikor 13 csapat ellen és a szabályok be nem 
tartása mellett beszél azokkal szemben, akik a szabályokat mindenben betartva részt 
vesznek a bajnokságban. A szabályok nálunk bármennyire is meglepő mindenkire 
egyformán vonatkoznak. A Fellebbviteli Bizottság indoklásában emlegetett 
„sportszerűség” a mi olvasatunkban „KIVÉTELEZÉSNEK” ,” EGYESEKNEK 
MINDENT SZABAD” ,az „ÉRVÉNYBEN LEVŐ SZABÁLYOK NEM SZÁMÍTANAK” , 
állításoknak felel meg. Az nem lehet indok hogy csapatok szűnnek meg ! 
Nevetséges.   Azért szűnnek meg ,mert nem tudnak megfelelni a követelményeknek 
. A Nőtincs ellenben nem is akart megfelelni a követelményeknek ez aki az ügyben 
keletkezett iratokat átnézi számára az egyértelműen világossá válik .  Az meg hogy 
öltözőt építettek szép dolog, de mi köze a NEVEZÉSHEZ? Hol ,melyik szabályban 
van leírva, hogy aki öltözőt épít, annak nem kell a Nevezési feltételeknek 
előírásoknak megfelelnie? SEHOL!  
 
Ellenben a Versenyszabályzat 20.§ 1 pontja így szól : 
 
(1) A bajnokságra, kupára, tornára a sportszervezetek a versenyrendszert kiíró 
szövetség által kiadott nyomtatványon (nevezési lapon) nevezik be a 
csapatokat. A nevezési lapon fel kell sorolni a nevezési lappal együtt beküldeni 
a kötelező mellékleteket. 
A nevezési lap, illetve a kötelező mellékletek vonatkozásában hiányos nevezés 
esetén a versenyrendszert kiíró szövetség a versenykiírásban a hiánypótlások 
benyújtására póthatáridőt köteles megállapítani. A hiánypótlási határidő 
lejártát követően benyújtott dokumentum a nevezési eljárás elbírálásában nem 
vehető figyelembe. A nevezésekkel kapcsolatos fellebbviteli eljárásban csak az 
elsőfokú döntés bírálható el. Amennyiben a bajnokságot nem a 
versenyrendszert kiíró szövetség rendezi, akkor a nevezés elfogadása után a 
nevezési lap és a kötelező mellékletek másolatát meg kell küldeni a bonyolító 
szervezetnek (versenyrendezési bizottságnak). A nevezési lapot a 
versenyrendszert kiíró szövetség biztosítja. 
 
 Ugyanennek a § a 6 pontja meg így rendelkezik : 
 
(6) A sportszervezet nevezését el kell utasítani a versenyrendszerre: 
 
f) hiánypótlási határidőt követően csatolja be az előírt dokumentumo(ka)t 
 
 Fellebbviteli Bizottságnak nem áll módjában a döntést megváltoztatni:  
 
 
A Szabályzatokhoz Kapcsolódó Jogorvoslati, Eljárási Szabályzat 16.§.3 pontja 
mondja ki, milyen esetben van joga a döntést megváltoztatni : 
 
  
 



„(3) Megváltoztatja a Fellebbviteli Bizottság az első fokú határozatot, ha az nem 
felel meg az anyagi, jogi rendelkezéseknek vagy, ha a Bizottság által 
kiszabott/szankció, elmarasztalás/ büntetés aránytalanul súlyos vagy kirívóan 
enyhe.” 
 
A Fellebbviteli Bizottság is a Határozatában elismerte, hogy a Rétság V.L.A.SZ 
mindenben a szabályoknak megfelelően járt el nem volt hatáskörre a döntés érdemi 
részét megváltoztatni. Több mérlegelési lehetősége nincs se neki se más 
bizottságnak . 
 
A továbbiakban arra is szeretném felhívni a figyelmét, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzat szerint a Fellebbviteli Bizottság 30. §. szerint  Elnökből és 4 
tagból áll !Tehát ÖT FŐBŐL. A 27.§. pedig kimondja hogy a bizottságok 
határozatott eltérő szabályozás hiányában csak akkor hozhatnak ha abban a 
bizottság tagjainak több mint a fele részt vesz . Rétságon a kettő pedig nem több 
mint ötnek fele. Bár ezek után már ebben sem vagyunk biztosak ! Mindenesetre az 
biztos hogy a 18/2008 Határozatot két fő hozta létre és írta alá ! Szabálytalanul ! 
 
 
Tisztelt Ferenc Gyula Úr ! 
 
Felhívom figyelmét hogy a szabályokat nem a Rétság V.L.A.Sz  alkotja ,ő csak végre 
hajtja betartatja azokat . Ebben az ügyben ennyi szabályellenesség elég,  a Rétság 
Városi Labdarúgó Szövetség Elnöksége nevében  bátran ki merjem  jelenteni hogy 
ennek  a Fellebbviteli Bizottságnak semmi köze nincs szabályokhoz 
intézkedésekhez. Döntenek mégpedig úgy ahogy kényük kedvük tartja .Ez pedig 
elfogadhatatlan . Ebben az ügyben már nem elég hogy a nyúl viszi a puskát ,de még 
lövöldözik is össze- vissza ! Ehhez pedig a Fellebbviteli Bizottság még asszisztál is ! 
 2008-2009 Versenykiírás szerint a Rétság Területi III osztályú bajnokságot továbbra 
is a Rétság VLASZ jogosult szervezni .A Rétság Városi L.A.SZ. továbbra is a 
jogerőre emelkedett 002/2008-2009 Határozatott ismeri el és ehhez tartja magát . 
Ettől az elhatározásától senki és semmi nem tudja eltéríteni . Ezért kéri a N.M.LASZ 
elnökét hogy 2008.Szeptember 04 –re Rendkívüli Elnökségi gyűlést hívjon össze . 
Tájékoztatásuk közlöm önnel hogy ezt a levelet és a 18/2008 számú Határozatott is 
megjelentetjük a honlapunkon . 
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                 Szabó Endre 
        Rétság V.L.A.SZ. Elnöke   
 
 
  


