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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén szombaton 13,00-tól a Balatonfüred – Úrkút 

mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. 2016.12.13-án a VMJV Polgármesteri Hivatal Kossuth termében (Veszprém, Óváros tér 
9.) 17.00 – 20.00 között kötetlen szakmai talk-show lesz dr. Mezey Györggyel.  
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!  
Jelentkezni a veszprem@mlsz.hu e-mail címen lehet.  
 

2. Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága Önkéntes szervezői tanfolyamot indít 
Veszprémben, (Wartha V. u. 3.) 2016.11.25 - 26-án. További információ kérhető Tóth 
Attilától, telefonszáma: 30/7237558 
 

3. Az Igazgatóság 2016.12.01-én (csütörtökön) zárva tart! 

 

Versenybizottság határozatai 

 
308/2016/2017 
A VB Tapolcafői SE Egyesület ügyében  ki nem állás miatt a LVSZ 41.§ (4) d) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította az el nem utazás, ki nem állás 
tényét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Lakótelepi SE javára igazolja. Az FSZ 8.§ (3) a) pontja alapján a 
Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez a Tapolcafői SE ellen. 
309/2016/2017 
A VB Tapolcai ÖFC Egyesület ügyében  ki nem állás miatt a LVSZ 41.§ (4) d) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította az el nem utazás, ki nem állás 
tényét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val az NLC Ajka javára igazolja. Az FSZ 8.§ (3) a) pontja alapján a 
Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez a Tapolcai ÖFC női csapata ellen. 
310/2016/2017 
A VB Csabrendek FC 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 Csabrendek FC vezetőségét. 
 
 
 
 
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
mailto:veszprem@mlsz.hu
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311/2016/2017 
A VB Magyarpolány SE Egyesület ügyében  létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 42.§ 
(2) c) 1), 43.§ (1) f) (1) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Magyarpolány 
SE vezetőségét. Amennyiben a mérkőzés az első félidőben, illetve a mérkőzés szünetében szakadt 
félbe, akkor a teljes mérkőzést újra kell játszani. A mérkőzés új időpontjáról a megállapodást 
2016.11.17. 12.00 óráig be kell küldeni mindkét csapatnak a Versenybizottság részére. Ennek 
hiányában a VB jelöli ki a mérkőzés új időpontját, mely ellen fellebbezésnek helye nincs.. 
312/2016/2017 
A VB Vanyola SE Egyesület ügyében  létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 
1), 44.§ (2) a) 1) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Vanyola SE 
vezetőségét. A mérkőzés félbeszakadt, mert a vendég csapat létszáma sérülések miatt 7 fő alá 
csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (4:0) jóváhagyja. 
313/2016/2017 
A VB Vaszar SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 3) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a 3. létszámhiányos kiállás 
tényét. Egy büntető pont levonása a Vaszar SE felnőtt csapatának évi összeredményéből. 
314/2016/2017 
A VB Lovászpatona SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 3) alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a 3. létszámhiányos kiállás 
tényét. Három büntető pont levonása a Lovászpatona SE csapatától. A VB fehívja a csapat figyelmét, 
hogy a VSZ 42.§ (1) a) 4) pontja alpján 4. létszámhiányos kiállás esetén a csapatot ki kell zárni a 
bajnokságból. 
315/2016/2017 
A VB  a TIAC VSE-Nemesvámosi LSE U19-es mérkőzés ügyében  Mérkőzés megszakítása, 
beszüntetése miatt a LVSZ 43.§ (1) f) (1) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB a 
játékvezetői jelentés alapján megállapította a mérkőzés félbeszakadásának tényét. Amennyiben a 
mérkőzés az első félidőben, illetve a mérkőzés szünetében szakadt félbe, akkor a teljes mérkőzést 
újra kell játszani. A mérkőzés új időpontjáról a megállapodást 2016.11.17. 12.00 óráig be kell küldeni 
mindkét csapatnak a Versenybizottság részére. Ennek hiányában a VB jelöli ki a mérkőzés új 
időpontját, mely ellen fellebbezésnek helye nincs. 
316/2016/2017 
A VB  a Sümeg VSE-Devecser SE U16-os mérkőzés ügyében  Mérkőzés megszakítása, 
beszüntetése miatt a LVSZ 43.§ (1) f) (1) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB a 
játékvezetői jelentés alapján megállapította a mérkőzés félbeszakadásának tényét. Amennyiben a 
mérkőzés az első félidőben, illetve a mérkőzés szünetében szakadt félbe, akkor a teljes mérkőzést 
újra kell játszani. A mérkőzés új időpontjáról a megállapodást 2016.11.17. 12.00 óráig be kell küldeni 
mindkét csapatnak a Versenybizottság részére. Ennek hiányában a VB jelöli ki a mérkőzés új 
időpontját, mely ellen fellebbezésnek helye nincs. 
317/2016/2017 
A VB az ISE Zalahaláp – Szamaras SE mérkőzés ügyében  Mérkőzés megszakítása, beszüntetése 
miatt a LVSZ 44.§ (2) a) 1) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB a játékvezetői 
jelentés alapján megállapította a mérkőzés félbeszakadásának tényét. A mérkőzés a 70. percben 
félbeszakadt, mert a vendég csapat létszáma sérülések miatt 7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés 
pályán elért eredményét (5:1) jóváhagyja. 
318/2016/2017 
A VB a BUSC – Tihany FC U16-os mérkőzés ügyében  Mérkőzés megszakítása, beszüntetése miatt a 
LVSZ 44.§ (2) a) 1) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB a játékvezetői jelentés 
alapján megállapította a mérkőzés félbeszakadásának tényét. A mérkőzés a 83. percben 
félbeszakadt, mert a vendég csapat létszáma sérülések miatt 7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés 
pályán elért eredményét (11:1) jóváhagyja. 
319/2016/2017 
A VB a Úrkút SK – FC Zirc-Dudar felnőtt, U19-es mérkőzések ügyében  Elmaradt mérkőzés miatt a 
LVSZ 41.§ (3) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB a játékvezetői jelentés alapján 
megállapította a mérkőzés elmaradásának tényét. A mérkőzés új időpontjáról a megállapodást 
2016.11.17. 12.00 óráig be kell küldeni mindkét csapatnak a Versenybizottság részére. Ennek 
hiányában a VB jelöli ki a mérkőzés új időpontját, mely ellen fellebbezésnek helye nincs.. 
320/2016/2017 
A VB a TIAC VSE – Nemesvámosi LSE felnőtt mérkőzés ügyében  Elmaradt mérkőzés miatt a LVSZ 
41.§ (3) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB a játékvezetői jelentés alapján 
megállapította a mérkőzés elmaradásának tényét. A mérkőzés új időpontjáról a megállapodást 
2016.11.17. 12.00 óráig be kell küldeni mindkét csapatnak a Versenybizottság részére. Ennek 
hiányában a VB jelöli ki a mérkőzés új időpontját, mely ellen fellebbezésnek helye nincs. 
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321/2016/2017 
A VB a Várpalotai BSK – Hárskút SE mérkőzés ügyében  Elmaradt mérkőzés miatt a LVSZ 41.§ (3) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB a játékvezetői jelentés alapján megállapította a 
mérkőzés elmaradásának tényét. A mérkőzés új időpontjáról a megállapodást 2016.11.17. 12.00 óráig 
be kell küldeni mindkét csapatnak a Versenybizottság részére. Ennek hiányában a VB jelöli ki a 
mérkőzés új időpontját, mely ellen fellebbezésnek helye nincs. 
322/2016/2017 
A VB a Bakonybél SZSE – Balatonalmádi SE mérkőzés ügyében  Elmaradt mérkőzés miatt a LVSZ 
41.§ (3) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB a játékvezetői jelentés alapján 
megállapította a mérkőzés elmaradásának tényét. A mérkőzés új időpontjáról a megállapodást 
2016.11.17. 12.00 óráig be kell küldeni mindkét csapatnak a Versenybizottság részére. Ennek 
hiányában a VB jelöli ki a mérkőzés új időpontját, mely ellen fellebbezésnek helye nincs. 
323/2016/2017 
A VB Úrkút SK – TIAC VSE U16-os mérkőzés ügyében  Elmaradt mérkőzés miatt a LVSZ 41.§ (3) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB a játékvezetői jelentés alapján megállapította a 
mérkőzés elmaradásának tényét. A mérkőzés új időpontjáról a megállapodást 2016.11.17. 12.00 óráig 
be kell küldeni mindkét csapatnak a Versenybizottság részére. Ennek hiányában a VB jelöli ki a 
mérkőzés új időpontját, mely ellen fellebbezésnek helye nincs. 
324/2016/2017 
A VB Nagyesztergár SE – Pécselyi SE mérkőzés ügyében  Elmaradt mérkőzés miatt a LVSZ 41.§ (3) 
a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB a játékvezetői jelentés alapján megállapította 
a mérkőzés elmaradásának tényét. A mérkőzés új időpontjáról a helyszínen a csapatok megegyeztek. 
A VB a két csapat közös megegyezése alapján engedélyezi, a mérkőzés új időpontját és a 
pályaválasztói jog cserét. Így a mérkőzés 2016.11.27-én 11.00 órakor Balatonfüreden kerül 
lejátszásra. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2016-17/384 
A FB Szombathelyi Haladás VSE - Veszprémi Foci Centrum USE mérkőzésen történtek alapján  Papp 
Adrián  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 
2016.11.13.-11.20-ig) a játéktól.   
2016-17/385 
A FB PÉTI MTE - BALATONALMÁDI SE mérkőzésen történtek alapján  Sípos Martin  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  eltilja 5 bajnoki mérkőzésre. (Nehezményezte a 
játékvezető ítéletét, majd megindult felé és megtépte a nadrágját)  
2016-17/386 
A FB UGOD SE - FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB mérkőzésen történtek alapján  Bakos Gábor  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a), 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/387 
A FB BALATONKENESE SPORT CLUB - CSOPAK SC mérkőzésen történtek alapján  Sági Krisztián  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 21.§ (2) a)  eltiltja 3 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/388 
A FB BALATONKENESE SPORT CLUB - CSOPAK SC mérkőzésen történtek alapján  Takács Péter  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/389 
A FB PÁPATESZÉRI SE - ŐSI PSK mérkőzésen történtek alapján  Ilkó Sándor  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/390 
A FB NEMESSZALÓK ESE - HERENDI PORCELÁN SK mérkőzésen történtek alapján  Horváth 
Marcell  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 16.§ a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/391 
A FB NEMESSZALÓK ESE - HERENDI PORCELÁN SK mérkőzésen történtek alapján  Szórádi 
György  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/392 
A FB TIAC VSE - NEMESVÁMOSI LSE mérkőzésen történtek alapján  Prókai Péter  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 17.§ b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.11.12.-11.19-ig) a játéktól.   
2016-17/393 
A FB DÖRÖGD-HALIMBA SPORTEGYESÜLET - BADACSONYTOMAJI SE mérkőzésen történtek 
alapján  Molnár Mátyás  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) b), 11.§ (1) (2) 
b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.11.13.-11.20-ig) a játéktól.   
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2016-17/394 
A FB GECSE SK - NAGYACSÁD SPORTEGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján  Pethő Balázs  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 17.§ a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/395 
A FB HAJMÁSKÉRI SE - MÁRKÓ SE mérkőzésen történtek alapján  Czirók Attila  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 16.§ a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/396 
A FB KOLONTÁR KÖZSÉGI SE - VÁROSLŐDI SE mérkőzésen történtek alapján  Horváth János  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/397 
A FB AJKA KRISTÁLY SE - UGOD SE mérkőzésen történtek alapján  Kotsy Bence  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), 9.§ (1) d) 1) és 16.§ b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.11.12.-11.19-ig) a játéktól.   
2016-17/398 
A FB LAKÓTELEPI SE - TAPOLCAFŐI SE mérkőzésen történtek alapján  Tapolcafői SE  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer 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. 
(Bajnoki mérkőzésre nem utazott el.)  
2016-17/399 
A FB NŐI LABDARÚGÓ CLUB AJKA - TAPOLCAI ÖFC mérkőzésen történtek alapján  Tapolcai ÖFC  
vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer 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. 
(Bajnoki mérkőzésre nem utazott el.)   
2016-17/400 
A FB PÉTI MTE - BALATONALMÁDI SE mérkőzésen történtek alapján  Péti MTE  hazai 
sportszervezet 8.§ (3) e), 9.§ (3) p) d) és 37.§ (3) c) d) 10.§ (3) három hazai mérkőzésre szövetségi 
ellenőr fogadása az egyesület költségére. 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer 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. (A nézők a 
játékvezetőkkel szemben fenyegetőleg léptek fel, mely tettlegességig is fajult.) 
2016-17/401 
A FB BALATONKENESE SPORT CLUB - CSOPAK SC mérkőzésen történtek alapján  Balatonkenese 
SC  hazai sportszervezet 8.§ (3) e), 9.§ (3) p) d) és 37.§ (3) c) d) 10.§ (3) három hazai mérkőzésre 
szövetségi ellenőr fogadása az egyesület költségére. 30.000,- Ft, azaz Harmincezer 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. (A 
levonulást követően a nézők megfenyegették a játékvezetőket, és alkohol tartalmú italokkal locsolták 
le őket. Az FB a büntetés megállapításánál nyomatékosan értékelte, hogy a sportszervezet rendezési 
hiányosság miatt már korábban is szankcionálásra került.) 
2016-17/402 
A FB KOLONTÁR KÖZSÉGI SE - VÁROSLŐDI SE mérkőzésen történtek alapján  Kolontár KSE  
hazai sportszervezet 8.§ (3) e), 9.§ (3) p) és 33.§ g) 10.§ (3) 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer 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.  (A 
játékvezető részére nem biztosították a feladatának elvégzéséhez szükséges körülményeket, sőt még 
hátráltatták is.) 
 

Fellebbviteli Bizottság határozatai 

5/2016-2017 
A Fellebbviteli Bizottság a Fegyelmi Bizottság 2016-17/267. számú határozatát a Falusi SE Gógánfa 
ügyében részben megváltoztatja, a Fegyelmi Szabályzat 9. § /3/ f) és 37. § /4/ e) pontjai alapján 
kiszabott, a következő 3 hazai mérkőzés 20 km-es távolságon kívül rendezésére kötelezésnek a 3. 
mérkőzésre vonatkozó rendelkezését mellőzi, és a FSZ 9. § /3/ c) és 37. § /4/ a) pontjai alapján 
kötelezi a Falusi SE Gógánfa sportszervezetet, a soron következő hazai mérkőzésén felemelt 
létszámú (8 fő) rendezőség biztosítására. 

6/2016/2017  

A Fellebbviteli Bizottság a Fegyelmi Bizottság 2016-17/287. számú határozatát Bogdán Róbert 
labdarúgó ügyében helybenhagyja. 



 

Magyar Labdarúgó Szövetség 2016-2017 ( 15. ) számú Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő 
 

Mellékletek 

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

 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.11.16.       megyei igazgató 


