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A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának feladata, a DLSZ által szervezett 

bajnokságokra és kupákra a játékvezetők biztosítása, a játékvezetéssel kapcsolatos sportszakmai 

feladatok ellátása. 

 

A 2020. évben a Játékvezetői Bizottság egy új, vérfrissítés utáni elnökséggel kezdte meg működését. 

Ekkor három működő játékvezető volt a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kötelékében, ami csak 

egy félig-meddig működő szakmai vonal volt. Rendezetlenség, kicsapongásokkal teli egyéni érdekek 

jellemezték ez idő tájt a dunaújvárosi játékvezetést. Elsődleges feladatként, az elnökségi tagok, és a 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vezetői karöltve, egymással folyamatosan értekezve a 

létszámbővítéssel párhuzamosan a toborzást, a helyi szinten történő továbbképzést, a játékvezetők 

közötti morális egyensúly megteremtését, és végül, de nem utolsósorban a bajnokság működésének 

fenntartását határozták meg közös célként. 

 

Bátran kijelenthető, hogy az elsődlegesen vállalt feladatok teljesültek, bár ezen feladatok 

végrehajtásához szükség volt a működő, és a frissen érkezett játékvezetők hozzáállására, és a 

játékvezetés iránti alázatára. 

 

Mikor az elsődleges célok megvalósultak, az elnökség tagjai próbálták a régi hagyományokat 

(évzáró, téli teremfoci, edzőtábor) felélesztve visszacsempészni azokat a programokat, időtöltéseket, 

szakmai továbbképzéseket, melyek a már meglévő csapatszellemet, közösségi erőt, és szakmai 

fejlődést segítették. Ez tulajdonképpen többé-kevésbé (a teremfocit kivéve) sikerült. 

 

A Bizottság Elnöksége (Nagy Milán, Mészáros István, és Futó János) a mai napig szakmailag és 

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

egymást a döntésekbe bevonva összehangoltan működik, meghallgatva a játékvezetők szakmai 

felvetéseit, jobbító szándékait. 

 

Összességében elmondható, hogy a 2020. év végi induláshoz képest a játékvezetők létszámbővítése 

megtörtént, a szakmai fejlődés biztosítva van, mind elméleti, mind fizikális szinten, a játékvezetők 

közötti morális egyensúly, és harmónia megvalósult, és az induláskor tapasztalt kilengések, egyéni 

villongások az új Bizottság felállásával megszűntek. 

 

A bizottság általános feladata: 

 Tanfolyamok, kispályás, futsal és strandlabdarúgó játékvezetői továbbképzések megszervezése és 

lebonyolítása. 



 

 

 

 A játékvezetők tevékenységének ellenőrzése és értékelése. 

 Új játékvezetők integrálása a kispályás játékvezetésbe. 

 Játékvezetői rendezvények lebonyolítása (edzőtábor, évzáró). 

 Játékvezető(k) biztosítása bajnoki- és kupa mérkőzésekre, valamint kispályás labdarúgó tornákra. 

 Az aktuális változások figyelemmel kísérése, a játékvezetők részére a szükséges tájékoztatás 

biztosítása. 

 Folyamatos kapcsolattartás a játékvezetőkkel, a játékvezetők képviselete. 

 Kapcsolattartás az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Játékvezetői Bizottságával. 

 Éves beszámoló készítése a bizottsági munkáról a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

elnökségének. 

 

A bizottság általános célja: 

 

 A játékvezetők szakmai képzése, a játékvezetői színvonal emelése. 

 A játékvezetők etikai fejlesztése. 

 A játékvezetők szaktudásának megfelelő alkalmazása, jogi és morális követelmények betartatása 

 A játékvezetői „hivatáshoz” méltó attitűd kialakítása, fejlesztése. 

 A megfelelő létszámú játékvezetői keret biztosítása. 

 Harmonikus együttműködés a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vezetőségével, bizottságaival 

 

Játékvezetői Bizottság tagsága:  

 Nagy Milán elnök 

 Futó János tag, Mészáros István tag 

 

 

 

 

Dunaújváros, 2023. március 3.  Nagy Milán DLSZ Játékvezetői Bizottság elnök 


