
 

 

 

Játékvezetői Bizottság beszámolója 2021 év. 

 

A 2021. évben a Játékvezetői Bizottság tagjainak sorában ebben az évben változás nem történt. 

Véleményem szerint a három elnökségi tag (Nagy Milán, Mészáros István, és Futó János) szakmailag és 

morálisan abszolút együttműködve, a főbb szakmai kérdéseket és személyi kérdéseket megbeszélve, 

egymást a döntésekbe bevonva összehangoltan működik. A tavalyi csonka év után ez volt az első teljes éve 

a három fős Bizottságnak, ahol együtt dolgozhattak, és vezethették a Testületet. 
 

A tavalyi őszi szezon 6 fő működő játékvezetővel ért véget, amit az idei év során a hatékony 

szervezőmunkának köszönhetően 14 főre sikerült megemelni, és még van három játékvezetőnk, aki a 

kispályás tesztet kitöltötte, de még nem működött a kispályás bajnokságban. Így kijelenthető, hogy a 

létszámproblémák megoldódtak, de továbbra is azon vannak a Bizottság tagjai, hogy a folyamatos 

mennyiségi és minőségi javulás meg legyen az egészséges versenyszellem megtartását is figyelembe véve. 
 

Amit rendkívül fontosnak tartok, hogy a 2021-es évben egy játékvezetővel szemben sem került sor 

fegyelmi eljárás, vagy etikai eljárás megindítására, így elmarasztaló ítélet sem született. Az évet érintő 

megrendezésre kerülő bajnoki mérkőzéseken kiemelkedő atrocitás, tettlegesség nem történt a játékban 

résztvevők részéről a játékvezetők felé. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által megrendezett tornákon 

is részt vettek a játékvezetők. Ezeken a mérkőzéseken a bizottság tagjai felé azonnali intézkedésre okot adó 

problémát, gondot sem a játékosok, sem a csapatvezetők nem jeleztek. A szakmai tapasztalatok és a tovább 

lépési lehetőségek megbeszélésre kerültek, és az azokra szóló javaslatok is át lettek beszélve. 
 

Az ősz végén több éves stagnálás után elindult a Bánki iskolában a „játékvezetői foci”, ami elősegíti a 

játékvezetők felkészítését a következő szezonra, illetve a csapategységre is pozitív hatással van. 

2022. nyarán pedig egy edzőtábor megszervezése a Dunaújvárosi Önkormányzat Balatonszabadi területén 

lévő üdülőjében a legfőbb feladatok egyike, ami szintén több év kihagyás után valósulna meg. Az 

edzőtáborban a szakmai fejlődés mellett szintén a csapategység pozitív fejlesztése a cél, az őszi idényre 

való felkészülés mellett. 
 

A bajnoki év folyamán számos jelzés érkezett a radari sporttelepen lévő műfüves kispálya kapuin lévő háló 

minősége miatt, bár tudom, hogy a javítása nem egyszerű, mivel csak bérli ezt a pályát a Dunaújvárosi 

Labdarúgó Szövetség. 
 

A DLSZ Arénában megítélésem szerint egy lelátó elhelyezése, és egy konténer öltöző elhelyezése jobban 

tudná szolgálni a nézők és a játékosok kényelmét. 

 

Játékvezetői Bizottság tagsága:  

• Nagy Milán elnök 

• Futó János tag 

• Mészáros István tag 

 

Dunaújváros, 2021. november 23. 
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