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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén szombaton 16,00-tól a Várpalota – Balatonfüred 

mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
 

1. Tisztelt Csapatvezetők! 
 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnőttképzési Intézete - a 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá 
nem tartozó iskolarendszeren kívül szervezett - MLSZ Grassroots „C” labdarúgó edzőképző 
tanfolyamot indít az ország megyéiben és a fővárosban.  
Minden tanfolyamnak saját tankódja van. 
Egy jelentkező csak egy tanfolyamra adhatja le a jelentkezését. 
 
A felvételi vizsga követelményei: 

 Felvételi beszélgetés 

 Gyakorlati tesztpálya teljesítése (a tesztpálya leírása innen letölthető) 

Tanfolyami napok: hét teljes oktatási nap – napi 8 órában, egy elméleti vizsganap e-learninges 
vizsgával és egy gyakorlati vizsganap  
A tanfolyam díja: (részletfizetési lehetőség nincs) 

 30.000.- Ft+ÁFA = 38.100.- Ft 

 20.000.- Ft+ÁFA = 25.400.- Ft (MLSZ Elnökségi határozat alapján az MLSZ „D” licences 

végzettséggel rendelkezők számára) 

 Plusz az MLSZ C tanfolyami jegyzet díja: 3.500 Ft (bruttó) 

A jelentkezési az alábbi linken lehet: 

 
KPTANC1622                Veszprém megye – Pápa 

 

2. Felhívjuk a figyelmet, mint a 2016,….én küldött meghívóban írtuk 2016. 09. 21-én du …órakor 
küldöttválasztó gyűlést tartunk! 
 

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

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
http://felnottkepzes.mlsz.hu/anyagok/20150704/Grassroots_C_Felveteli_tesztleirasok2015.pdf
http://coacheducation.hu/esemeny/kptanc1622---veszprem-megye
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. 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 

5. 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. 

 
6. Az Igazgatóság nyitvatartási rendje a következő: 

szerda – csütörtök: 13.00 órától - 16.00 óráig 
péntek:   08.00 órától – 13.00 óráig 
 

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

Ezeken a napokon nincs ügyfélfogadás! 
 

Versenybizottság határozatai 

 
153/2016/2017. 
A VB Balatonfüredi FC Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
154/2016/2017. 
A VB Úrkút SK Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
155/2016/2017. 
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. 
156/2016/2017. 
A VB Tótvázsonyi SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
157/2016/2017. 
A VB Zalaerdőd FC Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
158/2016/2017. 
A VB Ajka Kristály SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 1) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás 
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti az Ajka Kristály SE vezetőségét. 
159/2016/2017. 
A VB Csabrendek FC Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás 
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Csabrendek FC vezetőségét. 
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160/2016/2017. 
A VB TIAC –Sümeg U14-es mérkőzés ügyében a következő határozatot hozta:  A Versenybizottság a 
mérkőzés eredményét törli. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Sümeg VSE javára igazolja. Létszámhiány 
miatt írásbeli megrovásban részesíti a TIAC VSE vezetőségét. A Versenyszabályzat 41.§ (5) a) 
pontjának be nem tartása miatt a Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez Kis Tibor 
játékvezető ellen. 
161/2016/2017. 
A VB NLC Ajka – FAK női mérkőzés ügyében  a következő határozatot hozta:  A Versenybizottság a 
mérkőzés eredményét törli. A mérkőzést 3 pont 3:0-val az NLC Ajka javára igazolja. Létszámhiány 
miatt írásbeli megrovásban részesíti a Fűzfői AK vezetőségét. A Versenyszabályzat 41.§ (5) a) 
pontjának be nem tartása miatt a Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez Somogyi 
Richárd és Rózsa Milán játékvezetők ellen. 
162/2016/2017. 
A VB Malomsok SE Egyesület ügyében  ki nem állás miatt a LVSZ 41.§ (4) c) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét, ezért 
írásbeli megrovásban részesíti a Malomsok SE vezetőségét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a 
Nemesgörzsönyi SE javára igazolja. 
163/2016/2017. 
A VB Devecser SE Egyesület ügyében  ki nem állás, el nem utazás miatt a LVSZ 41.§ (4) g) 1), 41.§ 
(4) d) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította az el 
nem utazás, ki nem állás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Devecser SE vezetőségét. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val az Úrkút SK javára igazolja. 
164/2016/2017. 
A VB Ajka Kristály SE Egyesület ügyében  ki nem állás, el nem utazás miatt a LVSZ 41.§ (4) g) 1), 
41.§ (4) d) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította az 
el nem utazás, ki nem állás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti az Ajka Kristály SE 
vezetőségét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val az Úrkút SK javára igazolja. 
165/2016/2017. 
A VB Veszprémi Foci Centrum USE 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 VFC USE 
vezetőségét. 
166/2016/2017. 
A VB Nagyacsád 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 Nagyacsád SE vezetőségét. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2016-17/109 
A FB FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB - BALATONFÜREDI FC mérkőzésen történtek alapján  Radnai Gábor  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 16.§ a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/110 
A FB KÖZSÉGI SE MAGYARPOLÁNY - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Pavelka Béla  
vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/111 
A FB KÖZSÉGI SE MAGYARPOLÁNY - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Pál Gábor  vendég 
csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/112 
A FB KÖZSÉGI SE MAGYARPOLÁNY - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Kakas József  
vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/113 
A FB PV ÖSKÜ FC - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján  Szabó Zoltán  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 16.§ a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/114 
A FB ÚRKÚT SK - PÁPAI PERUTZ FUTBALL CLUB mérkőzésen történtek alapján  Lang István  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 13.§ (1) (2) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/115 
A FB ÚRKÚT SK - PÁPAI PERUTZ FUTBALL CLUB mérkőzésen történtek alapján  Marton Miklós  
vendég csapat sportszakembere 8.§ (2) a) f), 9.§ (2) c) 1) és 22.§ (1) b)  eltiltja 2 mérkőzésre 
sportszakemberi tevékenységtől.   
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2016-17/116 
A FB DUDAR SE - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Horváth Benjamin  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/117 
A FB FC ZIRC - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Lakatos József  vendég csapat 
labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b), 11.§ (1) (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.11.-
09.18-ig) a játéktól.  2016-17/118 
A FB PV ÖSKÜ FC - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján  Beyreiss Dávid  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.11.-09.18-ig) 
a játéktól.   
2016-17/119 
A FB PV ÖSKÜ FC - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján  Mórocz Róbert Zsolt  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.11.-
09.18-ig) a játéktól.  2016-17/120 
A FB PV ÖSKÜ FC - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján  Kányai Erik  vendég csapat 
labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.11.-09.18-ig) a 
játéktól.  2016-17/121 
A FB TIAC VSE - DÖRÖGD-HALIMBA SPORTEGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján  Szabó 
Dániel  vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/122 
A FB BALATONKENESE SPORT CLUB - PÁPATESZÉRI SE mérkőzésen történtek alapján  Sipos 
Dávid  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a), 15.§ (2) a)  eltiltja 4 
bajnoki mérkőzésre.  2016-17/123 
A FB BALATONKENESE SPORT CLUB - PÁPATESZÉRI SE mérkőzésen történtek alapján  Eigner 
Gábor  vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 15.§ (2) a)  eltiltja 3 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/124 
A FB HERENDI PORCELÁN SK - NEMESVÁMOSI LSE mérkőzésen történtek alapján  Szabó 
Szabolcs  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (1) (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 
2016.09.10.-09.17-ig) a játéktól.   
2016-17/125 
A FB NEMESSZALÓK ESE - BADACSONYTOMAJI SE mérkőzésen történtek alapján  Pintér Márton  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) b), 16.§ b)  eltiltja 1 hétre (azaz 
2016.09.11.-09.18-ig) a játéktól.   
2016-17/126 
A FB NEMESSZALÓK ESE - BADACSONYTOMAJI SE mérkőzésen történtek alapján  Talabér Balázs  
vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 17.§ b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.11.-09.18-
ig) a játéktól.   
2016-17/127 
A FB KÜLSŐVAT SE - MARCAL-VÖLGYE CSÖGLEI SE mérkőzésen történtek alapján  Sági Károly  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  eltiltja 3 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/128 
A FB DABRONY SC - MEZŐLAKI SE mérkőzésen történtek alapján  Takács Erik  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/129 
A FB BALATONALMÁDI SE - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Tóth Csanád  vendég 
csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 17.§ a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/130 
A FB KOLONTÁR KÖZSÉGI SE - KISLŐDI FC mérkőzésen történtek alapján  Horváth László  vendég 
csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/131 
A FB ISE ZALAHALÁP - SÜMEGPRÁGAI SE mérkőzésen történtek alapján  Rosta Péter  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 16.§ a), 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/132 
A FB ZALAERDŐD FC - KÁPTALANFA SE mérkőzésen történtek alapján  Vincze Norbert  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/133 
A FB ZALAERDŐD FC - KÁPTALANFA SE mérkőzésen történtek alapján  Marácz István  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/134 
A FB ZALAERDŐD FC - KÁPTALANFA SE mérkőzésen történtek alapján  Dáni Csaba  vendég 
csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/135 
A FB BALATON SE SZIGLIGET - BALATONAKALI SE mérkőzésen történtek alapján  Konicz László  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a), 11.§ (1) (2) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
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2016-17/136 
A FB PÉTI MTE - PV ŐSKÜ FC mérkőzésen történtek alapján  Sági Barnabás  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.10.-09.17-ig) a 
játéktól.   
2016-17/137 
A FB SÜMEG VSE - MAGYARPOLÁNY SE mérkőzésen történtek alapján  Bartus Péter Szabolcs  
vendég csapat labdarúja 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) b), 21.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 
2016.09.10.-09.17-ig) a játéktól.   
2016-17/138 
A FB Veszprémi Foci Centrum USE - Pápai ELC mérkőzésen történtek alapján  Nagy Ákos  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 16.§ b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.10.-09.17-ig) a 
játéktól.   
2016-17/139 
A FB FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB - BALATONFÜREDI FC mérkőzésen történtek alapján  Balatonfüredi 
FC  vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   6.000,- Ft, azaz Hatezer 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.   
2016-17/140 
A FB ÚRKÚT SK - PÁPAI PERUTZ FUTBALL CLUB mérkőzésen történtek alapján  Úrkút SK  hazai 
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.   
2016-17/141 
A FB DUDAR SE - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Várpalotai BSK  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   6.000,- Ft, azaz Hatezer 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.   
2016-17/142 
A FB SZENTANTALFA NIVEGY-VÖLGY SE - TÓTVÁZSONYI SE mérkőzésen történtek alapján  
Tótvázsonyi SE  hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   5.000,- Ft, azaz Ötezer 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.   
2016-17/143 
A FB ZALAERDŐD FC - KÁPTALANFA SE mérkőzésen történtek alapján  Zalaerdőd FC  hazai 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   6.400,- Ft, azaz Hatezernégyszáz 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.   
2016-17/144 
A FB DUDAR SE - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Dudar SE  hazai sportszervezet 
8.§ (3) a) e), 9.§ (3) c) d) és 37.§ (3) b) c)  3 hazai mérkőzésen felemelt rendezői létszám, 3 hazai 
mérkőzésre szövetségi ellenőr fogadása az egyesület költségére.  (sportszerűtlen viselkedés, 
rendezői hiányosság) 
2016-17/145 
A FB BALATONKENESE SPORT CLUB - PÁPATESZÉRI SE mérkőzésen történtek alapján  
Balatonkenese SC  hazai sportszervezet 8.§ (3) a) e), 9.§ (3) c) d) és 37.§ (3) b) c)  3 hazai 
mérkőzésen felemelt rendezői létszám, 3 hazai mérkőzésre szövetségi ellenőr fogadása az egyesület 
költségére.  (sportszerűtlen viselkedés, rendezői hiányosság) 
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Veszprém, 2016.09.15.       megyei igazgató 


