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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén vasárnap 16,30-tól a Úrkút SK – Pápai Perutz FC 

mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a labdarúgás játékszabályai megváltoztak, melyet az alábbi 
linken megtekinthetnek. Kattintson IDE!  
 

2. A Versenybizottság felhívja a csapatvezetők figyelmét a Versenyszabályzat 41.§ (5) a) b) 
pontjára: 
 

a) Ha egy nagypályás csapatban 7 (hét) játékosnál kevesebb van játékra kész 
állapotban, a mérkőzést nem szabad elkezdeni. Csökkentett pályaméretű 
bajnokságban mérkőzést csak akkor szabad elkezdeni, ha mindkét csapat a 
versenykiírásban meghatározott csapatlétszámmal a mérkőzés helyszínén 
megjelent és az összes a mérkőzésre jelölt játékos játékra kész állapotban van. A 
mérkőzést a létszámhiányos csapat miatt kell elmaradtnak tekinteni. A mérkőzés 
eredményét a Versenybizottság állapítja meg a versenyügyi eljárás lefolytatása 
után.  

 

b) Ha a mérkőzés folyamán valamelyik csapatban a játékosok száma véglegesen 7 
(hét) fő alá csökken, a mérkőzést a játékvezető köteles beszüntetni. Ha csökkentett 
pályaméretű mérkőzés folyamán valamelyik csapatban a játékosok száma 3 (három) 
fővel csökken, a mérkőzést a játékvezető köteles beszüntetni. A mérkőzést a 
létszámhiányos csapat miatt kell beszüntetettnek tekinteni. A mérkőzés eredményét 
a Versenybizottság állapítja meg 

3. A Versenybizottság ismét felhívja a csapatok figyelmét a mérkőzés módosítási 
kérelmekkel kapcsolatban az alábbiakra: 
- Mérkőzés módosítási megállapodást, kérelmet csak a két egyesület által aláírva, 

lepecsételve lehet befogadni. 
- A 15 napon belüli módosítások díjkötelesek, melyet az MLSZ Díjfizetési rendje 

rögzít.  
- A 15 napon belül beékező mérkőzés módosításoknál a két egyesület által aláírt, 

lepecsételt kérelem mellé csatolni kell a díj befizetéséről a bizonylatot. 
 

Ha a fenti felsorolásból valamelyik tétel hiányzik, a Versenybizottság jelzést küld az 
egyesületnek, hogy nem tudja tárgyalni a kérelmet. 
 
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
http://igazgatosagok.mlsz.hu/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/3-Summary-of-Law-Changes-for-Players-Coaches-and-Media-HUN.pdf
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4. Az Igazgatóság nyitvatartási rendje a következő: 
szerda – csütörtök: 13.00 órától - 16.00 óráig 
péntek:   08.00 órától – 13.00 óráig 
 

5. A Versenybizottság hétfői napon, a Fegyelmi Bizottság keddi napon tartja üléseit.  

Ezeken a napokon nincs ügyfélfogadás! 
 

Versenybizottság határozatai 

 
109/2016/2017 
A VB Lesenceistvánd-Uzsa SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
110/2016/2017 
A VB Várpalotai BSK Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
111/2016/2017 
A VB Mezőlaki SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
112/2016/2017 
A VB Nemesszalók ESE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
113/2016/2017 
A VB Fűzfői Atlétikai Klub Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
114/2016/2017 
A VB Dudar SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
115/2016/2017 
A VB  Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 1), 44.§ (2) a) 1) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás 
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Devecser SE és az Ajka Kristály SE vezetőségét. A 
mérkőzés a 63. percben félbeszakadt, mert a hazai csapat létszáma 7 fő alá csökkent. A VB a 
mérkőzés pályán elért eredményét (1:8) jóváhagyja.. 
116/2016/2017 
A VB Nemesvámosi LSE Egyesület ügyében  a mérkőzés kezdési időpontjának be nem tartása miatt 
a LVSZ 34.§ (1) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a késés tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Nemesvámosi LSE 
vezetőségét.. 
117/2016/2017 
A VB Szamaras SE Egyesület ügyében  a mérkőzés kezdési időpontjának be nem tartása miatt a 
LVSZ 34.§ (1) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a késés tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Szamaras SE vezetőségét.. 
118/2016/2017 
A VB Csabrendek FC Egyesület ügyében  ki nem állás miatt a LVSZ 41.§ (4) d) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás, el nem utazás 
tényét. A mérkőzés eredményét 3 pont 3:0-val a Balatonederics SC javára igazolja. A 
Versenybizottság elnöke a Csabrendek FC ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján fegyelmi eljárást 
kezdeményez.. 
119/2016/2017 
A VB Káptalantóti LKE Egyesület ügyében  a mérkőzés kezdési időpontjának be nem tartása miatt a 
LVSZ 34.§ (1) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a késés tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Káptalantóti LKE vezetőségét.. 
124/2016/2017 
Balatonalmádi SE-Márkó SE megyei III.o. mérkőzés óvásának ügyében jogosulatlan játék miatt a 
LVSZ 45.§ (1) f), 15.§ (4) b) 18), 45.§ (4) b) 1) pontja alapján az óvásnak helyt ad. A mérkőzés pályán 
elért eredményét törli és a mérkőzés 3 pontját 3:0-val a Márkó SE javára igazolja. 
125/2016/2017 
Balatonalmádi SE-Eplény SE megyei III.o. mérkőzés óvásának ügyében jogosulatlan játék miatt a 
LVSZ 45.§ (1) f), 15.§ (4) b) 18), 45.§ (4) b) 1) pontja alapján az óvásnak helyt ad. A mérkőzés pályán 
elért eredményét törli és a mérkőzés 3 pontját 3:0-val az Eplényi SE javára igazolja. 
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Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2016-17/079 
A FB Andráshida SC - Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club mérkőzésen történtek alapján  Bartók 
Balázs  vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 17.§ b)  eltiltja 1 hétre (azaz 
2016.09.02.-09.09-ig) a játéktól.   
2016-17/080 
A FB DEVECSER SE - FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB mérkőzésen történtek alapján  Majer Kíra  vendég 
csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (1) a)  eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/081 
A FB LESENCEISTVÁND-UZSA SE - KÁPTALANTÓTI LKE mérkőzésen történtek alapján  Csanádi 
Ákos  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 15.§ (2) a)  eltiltja 3 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/082 
A FB LESENCEISTVÁND-UZSA SE - KÁPTALANTÓTI LKE mérkőzésen történtek alapján  Illés Zsolt  
vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (3) a)  eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/083 
A FB APÁCATORNA LC - KOLONTÁR KÖZSÉGI SE mérkőzésen történtek alapján  Altner Roland  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 17.§ a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/084 
A FB VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ KFT - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen 
történtek alapján  Kerekes Roland  vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  
eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/085 
A FB VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ KFT - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen 
történtek alapján  Lukács István  vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  
eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/086 
A FB SOMLÓVÁSÁRHELY SE - DABRONY SC mérkőzésen történtek alapján  Hujber Ferenc  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (3) a)  eltiltja 6 hónapra (azaz 2016.09.04.-
2017.03.04-ig) mindennemű labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől.  (a játékvezető ítéletét 
szóban kifogásolta, majd ezt követően tettleg bántalmazta) 
2016-17/087 
A FB PÁPAI ELC - GECSE SK mérkőzésen történtek alapján  László István  vendég csapat labdarúja 
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/088 
A FB CSABRENDEK FC - SZENTANTALFA NIVEGY-VÖLGY SE mérkőzésen történtek alapján  
Baráth Dávid  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) b), 16.§ b)  eltiltja 1 
hétre (azaz 2016.09.04.-09.11-ig) a játéktól.   
2016-17/089 
A FB DÖRÖGD-HALIMBA SPORTEGYESÜLET - BALATONKENESE SPORT CLUB mérkőzésen 
történtek alapján  Kuti Gergő  vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) b), 
14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.04.-09.11-ig) a játéktól.   
2016-17/090 
A FB ŐSI PSK - NEMESSZALÓK ESE mérkőzésen történtek alapján  Szöllősi József  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a), 14.§ (2) a), 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/091 
A FB ŐSI PSK - NEMESSZALÓK ESE mérkőzésen történtek alapján  Molnár Tibor  vendég csapat 
labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/092 
A FB ŐSI PSK - NEMESSZALÓK ESE mérkőzésen történtek alapján  Birkás Dávid  vendég csapat 
labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/093 
A FB KÖZSÉGI SE MAGYARPOLÁNY - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Szabó 
Dávid  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 
2016.09.04.-09.11-ig) a játéktól.   
2016-17/094 
A FB ÚRKÚT SK - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján  Bakos Csaba  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.03.-09.10-ig) a 
játéktól.   
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2016-17/095 
A FB ÚRKÚT SK - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján  Janzsó Krisztián  vendég 
csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (3) b)  eltiltja 2 hétre (azaz 2016.09.03.-09.17-ig) a 
játéktól.   
2016-17/096 
A FB BALATONALMÁDI SE - FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB mérkőzésen történtek alapján  Hardy Zoltán  
vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 15.§ (2) a)  eltiltja 3 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/097 
A FB CSETÉNY SE - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Gersics József  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a), 16.§ a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/098 
A FB BALATONFÜREDI FC - DUDAR SE mérkőzésen történtek alapján  Kiss Sándor  vendég csapat 
labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/099 
A FB LESENCEISTVÁND-UZSA SE - KÁPTALANTÓTI LKE mérkőzésen történtek alapján  
Lesenceistvánd-Uzsa SE  hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   4.800,- Ft, azaz 
Négyezernyolcszáz 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.   
2016-17/100 
A FB VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ KFT - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen 
történtek alapján  Várpalotai BSK  vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   5.600,- Ft, azaz 
Ötezerhatszáz 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.   
2016-17/101 
A FB KAMOND FC - MEZŐLAKI SE mérkőzésen történtek alapján  Mezőlaki SE  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   4.800,- Ft, azaz Négyezernyolcszáz 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.   
2016-17/102 
A FB ŐSI PSK - NEMESSZALÓK ESE mérkőzésen történtek alapján  Nemesszalók SE  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   8.000,- Ft, azaz Nyolcezer 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.   
2016-17/103 
A FB BALATONALMÁDI SE - FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB mérkőzésen történtek alapján  Fűzfői 
Atlétikai Klub  vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   7.200,- Ft, azaz Hétezerkettőszáz 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.   
2016-17/104 
A FB BALATONFÜREDI FC - DUDAR SE mérkőzésen történtek alapján  Dudar SE  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   7.200,- Ft, azaz Hétezerkettőszáz 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.   
2016-17/105 
A FB Balatonederics SC - Csabrendek FC mérkőzésen történtek alapján  Csabrendek FC  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés 15.000,- 
Ft, azaz Tözenötezer 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. Egyúttal a 2015-16/0807 sz. határozat felfüggesztett részének 
végrehajtását, 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint pénzbüntetés megfizetésének teljesítését. 
2016-17/106 
A FB APÁCATORNA LC - KOLONTÁR KÖZSÉGI SE mérkőzésen történtek alapján  Kovács Béla  
hazai csapat sportszakembere 8.§ (2) f), 9.§ (2) b) és 22.§ (1) b)  eltiltja 2 mérkőzésre mindennemű 
sportszakmai tevékenységtől.  (Folyamatosan, hevesen kritizálta a játékvezető ítéletét) 
2016-17/107 
A FB APÁCATORNA LC - KOLONTÁR KÖZSÉGI SE mérkőzésen történtek alapján  Apácatorna LC  
hazai sportszervezet 8.§ (3) e), 9.§ (3) d) és 33.§  2 hazai mérkőzésre szövetségi ellenőr fogadása, és 
eljárási költségének viselése.  (Rendezői hiányosság) 
2016-17/108 
A FB VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ KFT - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen 
történtek alapján  Hardi János  vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 24.§ (1) a)  
írásbeli figyelmeztetésben részesíti.   
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Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 

 
 

 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.09.08.       megyei igazgató 


