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9/2016-17 (2016.10.05.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén szombaton 15,00-től a Fűzfői AK-Péti MTE 

mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
 

 

Tisztelt Csapatvezetők!  
1. A Versenybizottság felhívja a csapatok figyelmét, hogy 2016.10.15. (szombat) munkanap és 

tanítási nap. 
A Versenyszabályzat 24.§ (3) d) pontja alapján a két csapat írásos megállapodása 
alapján a mérkőzés áthelyezhető vasárnapra is. 

A 2016.10.07. (péntek) 12.00 óráig beérkezett kérelmekért nem kell módosítási díjat 

fizetni. 

A 2016.10.10-e (hétfő) és az utána beérkezett kérelmek díjkötelezettek.  
Főleg a játékvezetők küldése miatt kérem a határidő betartását! 
Máté István 

 
2. A Futsal és a Téli Kupa versenykiírása, nevezési lapja külön levélben kerül kiküldésre.  

A kiírások még nem véglegesek, amint az MLSZ Versenyigazgatósága jóváhagyja, 
felkerülnek a honlapra. 

 

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. 

 
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! 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
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Versenybizottság határozatai 

 
210/2016/2017 
A VB Pápateszéri SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
211/2016/2017 
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. 
212/2016/2017 
A VB Csopak FC Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
213/2016/2017 
A VB Káptalantóti LKE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
214/2016/2017 
A VB Csót SE 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 Csót SE vezetőségét. 
215/2016/2017 
A VB Kinizsi Mihályháza SC 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 Mihályháza SE vezetőségét. 
216/2016/2017 
A VB Tihanyi FC Egyesület ügyében  létszámhiány, mérkőzés kezdési időpontjának be nem tartása 
miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1), 34.§ (1) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős 
határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás és a késés tényét, ezért írásbeli megrovásban 
részesíti a Tihanyi FC vezetőségét. 
217/2016/2017 
A VB Dörgicse SE 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 Dörgicse SE vezetőségét. 
218/2016/2017 
A VB Gyulafirátót 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 a Gyulafirátót SE vezetőségét. 
219/2016/2017 
A VB Karakószörcsök SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 2) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a 2. 
létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető pont levonása a Lakótelepi SE-től. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2016-17/202 
A FB Szombathelyi Haladás VSE - Pápai ELC mérkőzésen történtek alapján  Tauber Dominik  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 17.§ b)  eltiltja 1 hétre azaz (2016.10.02.-10.09-ig) a 
játéktól   
2016-17/203 
A FB TIHANYI FC - ÚRKÚT SK mérkőzésen történtek alapján  Kötél Dániel  hazai csapat labdarúgója 
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 15.§ (2) a)  eltilja 3 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/204 
A FB TIHANYI FC - ÚRKÚT SK mérkőzésen történtek alapján  Kádár Balázs  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/205 
A FB TIHANYI FC - ÚRKÚT SK mérkőzésen történtek alapján  Takács Attila  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (1) a), 11.§ (1) (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/206 
A FB DEVECSER SE - FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB mérkőzésen történtek alapján  Espár Csaba  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/207 
A FB CSETÉNY SE - UGOD SE mérkőzésen történtek alapján  Nagy László   9.§ (1) d) (3) és 11.§ (1) 
(2) b)  eltiltja 2 hétre azaz (2016.10.02.-10.16-ig) mindennemű labdarúgással kapcsolatos 
tevékenységtől.   
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2016-17/208 
A FB CSETÉNY SE - UGOD SE mérkőzésen történtek alapján  Pető Dániel  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (1) (3) a)  eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/209 
A FB PÉTI MTE - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Bollók Dorián  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 17.§ b), 11.§ (1) (2) b)  eltiltja 1 hétre azaz (2016.10.01.-
10.08-ig) a játéktól   
2016-17/210 
A FB PÉTI MTE - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Nagy András  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b), 16.§ b)  eltiltja 1 hétre azaz (2016.10.01.-10.08-
ig) a játéktól   
2016-17/211 
A FB GYULAFIRÁTÓT SE - FC ZIRC mérkőzésen történtek alapján  Bogdán Ferenc  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) b), 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre azaz (2016.10.02.-
10.09-ig) a játéktól   
2016-17/212 
A FB PÁPATESZÉRI SE - PEREMARTON SC BERHIDA mérkőzésen történtek alapján  Ilkó Sándor  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a), 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/213 
A FB PÁPATESZÉRI SE - PEREMARTON SC BERHIDA mérkőzésen történtek alapján  Szalóky 
Árpád Balázs  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 21.§ (1) a)  eltiltja 1 
bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/214 
A FB TIAC VSE - HERENDI PORCELÁN SK mérkőzésen történtek alapján  Szabó Szabolcs  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b), 16.§ b)  eltiltja 1 hétre azaz (2016.10.01.-
10.08-ig) a játéktól   
2016-17/215 
A FB BADACSONYTOMAJI SE - NEMESVÁMOSI LSE mérkőzésen történtek alapján  Molnár Mátyás  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b), 21.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre azaz 
(2016.10.02.-10.09-ig) a játéktól   
2016-17/216 
A FB BADACSONYTOMAJI SE - NEMESVÁMOSI LSE mérkőzésen történtek alapján  Berkovics 
Balázs  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre azaz 
(2016.10.02.-10.09-ig) a játéktól   
2016-17/217 
A FB GECSE SK - MALOMSOK SE mérkőzésen történtek alapján  Németh Zoltán  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 15.§ (2) a)  eltiltja 3 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/218 
A FB SOMLÓ SC - PETŐFI SE TAKÁCSI mérkőzésen történtek alapján  Szabó Martin  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/219 
A FB VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ KFT - MÁRKÓ SE mérkőzésen történtek 
alapján  Kozma Béla Imre  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  eltiltja 
8 bajnoki mérkőzésre. (A játékvezető döntésére sértő megjegyzéseket tett, az eredmény 
befolyásolásával gyanúsította, és megkísérelt rátámadni.)   
2016-17/220 
A FB NYIRÁD KÖZSÉGI SE - SZENTGÁL SE mérkőzésen történtek alapján  Németh Roland  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  eltiltja 8 bajnoki mérkőzésre. (A 
játékvezető döntésére sértő megjegyzéseket tett, az eredmény befolyásolásával gyanúsította, és 
megkísérelt rátámadni.)  
2016-17/221 
A FB RÉVFÜLÖPI NKSE - BALATONSZŐLŐS SE mérkőzésen történtek alapján  Janzsó Patrik  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/222 
A FB RÉVFÜLÖPI NKSE - BALATONSZŐLŐS SE mérkőzésen történtek alapján  Földeák Dávid  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/223 
A FB HERENDI PORCELÁN SK - UGOD SE mérkőzésen történtek alapján  Sárközi Erik Levente  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre azaz (2016.09.29.-
10.06-ig) a játéktól   
2016-17/224 
A FB AJKA KRISTÁLY SE - BALATONFÜREDI FC mérkőzésen történtek alapján  Sipos Tamás  hazai 
csapat sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) b) 1) és 22.§ (1) b)  eltiltja 1 mérkőzésre mindennemű 
sportszakemberi tevékenységtől.   
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2016-17/225 
A FB TIHANYI FC - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján  Mátyás Zoltán  hazai csapat 
sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) b) 1) és 22.§ (1) b)  eltiltja 1 mérkőzésre mindennemű 
sportszakemberi tevékenységtől.   
2016-17/226 
A FB PÁPATESZÉRI SE - PEREMARTON SC BERHIDA mérkőzésen történtek alapján  Pápateszéri 
SE  hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   7.000,- Ft, azaz Hétezer 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.   
2016-17/227 
A FB DÖRÖGD-HALIMBA SPORTEGYESÜLET - NEMESSZALÓK ESE mérkőzésen történtek 
alapján  Nemesszalók ESE  vendég 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.   
2016-17/228 
A FB ŐSI PSK - CSOPAK SC mérkőzésen történtek alapján  Csopak 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.   
2016-17/229 
A FB BALATON SE SZIGLIGET - KÁPTALANTÓTI LKE mérkőzésen történtek alapján  Káptalantóti 
LKE  vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   4.000,- Ft, azaz Négyezer 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.   
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
2. Kritikus sárga lapok információja 

 
 

 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.10.05.       megyei igazgató 


