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28/2016-17 (2017.03.30.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

 

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

mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
 

1. Tisztelt Csapatvezetők! 
 
Sajnálatos, és brutális incidens történ a 2017.03.26-ai Sümegprága – Zalahaláp mérkőzésen 
a játékvezetővel szemben. 
A 70. percen a kiállított Rosta Péter Zalahalápi labdarúgó már a pályán tettlegességet akart 
elkövetni a játékvezetővel szemben, itt még azonban a játékostársak és a rendezők lefogták, 
kivitték. 
A mérkőzés végén a rendezők minden igyekezete ellenére megtámadta a játékvezetőt és 
megütötte, megrúgta. 
A rendőrség eljárást indított az üggyel kapcsolatban.  
Fegyelmi Bizottságunk a játékost véglegesen eltiltotta a labdarúgással kapcsolatos minden 
tevékenységtől. A Zalahalápi egyesület kizárta tagjai közül. 
 
Felhívom a figyelmet, hogy mint a fenti példa is mutatja, mennyire fontos, hogy a rendezők 
ellássák a feladatukat. 
Minden csapat számára biztosítottunk rendezői mellényt. Használják!  
Rendezőnek olyan személyeket bízzanak meg, akik ismerik a helyi viszonyokat, ismerik 
azokat a személyeket, akik indulatosabbak, és időben kezeljék ezeket a szituációkat. 
Külön felhívom a figyelmet, hogy a játékvezetőket az öltözőjük ajtajáig kísérjék a rendezők. 
Bízom benne, hogy hasonló támadás nem fogja érni a játékvezetőinket a jövőben. 
Kérem, ehhez aktív hozzáállásukat! 
A megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével 
együttműködési megállapodásunk van, ezért kérem, hogy a korábban elküldött területi 
kapcsolattartókkal nyugodtan vegyék fel a kapcsolatot, amennyiben úgy érzik szükséges a 
megjelenésük a mérkőzésen. A kapcsolattartók elérhetőségét újra mellékeljük! 
 
Csik Ferenc 
igazgató 

 
 
 
 
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
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2. Tisztelt Elnök Asszony! 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
Kérem, nézzék át az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatát, mely az alábbi linkre kattintva 

megtalálható:  itt  
A hazai labdarúgó nagypályák 5 főkategóriába vannak sorolva, amik az ABC betűivel kerülnek 
jelölésre. 
A 2017/18-as bajnokságra szóló előírások: 
Megyei I. osztályban szereplő csapatok részére IV. osztályú pálya besorolás, ami G jelzést 
kapott. 
A Megyei II.o. és a Megyei III.o. egyesületek pályái V. osztályú besorolást és H jelzést kaptak. 
Kérem a Tisztelt Vezetőket, hogy figyelmesen olvassák el a szabályzatban a G és a H pontok 
alatt levő Önök számára betartandó szabályokat. 
Amennyiben tanulmányozták, és kérdésük lenne, a veszprem@mlsz.hu-ra írt levelükben 
tehetik meg. 
 

A Versenybizottság a szabályzatban leírtaknak megfelelően fog hitelesíteni. 

 

Tisztelettel: 
Máté István  
VB elnök 
 

3. A Versenybizottság felhívja a csapatok figyelmét, hogy az IFA rendszerbe feltöltött 
mérkőzésmódosításokat napi szinten ne változtassák. 
 

4. A Versenybizottság felhívja a csapatok figyelmét a mérkőzések kezdési időpontjának 
pontos betartására, mert annak be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül. 
 

5. A szkenner és a rendezői mellény átvehető az Igazgatóságon. Akik még ezt nem tették 
meg mihamarabb vegyék át az eszközöket. 
 

 

6. Változatlanul várjuk a csapatlogókat a veszprem@mlsz.hu-ra, hogy az adatbankban a 
csapat méltón jelenjen meg, ne szürke foltként legyen a tabellán. 

 

7. Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága 2017.04.28-29-én pénteken 14.00-tól 19.00-ig 
és szombaton 8.00-19.00-ig sportszervezői tanfolyamot tart. 
A program helye: Veszprém, Wartha Vince u. 3. (Stadion tanácsterme, illetve a 
gyakorlati bemutató és játék, a műfüves pályán). 
A témák többek között: a grassroots fogalma, területei, elsősegélynyújtás, fesztivál és 
tornaszervezés, az MLSZ inform.rendszeréhez kapcsolódás, ifjúságvédelem, női 
foci,stb. 
A középiskolákban dolgozó testnevelő tanárokat külön is kérem arra, hogy legyenek 
szívesek tájékoztatni a diákokat a fenti lehetőségről. 
Jelentkezési határidő: 2017.04.19. (szünet utáni első tanítási nap). 
Jelentkezni lehet: toth.attila@mlsz.hu címen. 
Minden egyéb, fontos részletről a későbbiekben tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
 

Versenybizottság határozatai 

 
429/2016/2017 
A VB Várpalotai BSK Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
430/2016/2017 
A VB Pápateszéri SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 1) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli 
megrovásban részesíti a Pápateszéri SE vezetőségét. 
431/2016/2017 
A VB Badacsonytomaji SE Egyesület ügyében létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 
42.§ (2) c) 2), 44.§ (2) a) 1) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította a 2. 
létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető pont levonása a Badacsonytomaji SE U19-es csapatától. A 
mérkőzés a 83. percben félbeszakadt, mert sérülések miatt a vendég csapat létszáma 7 fő alá 
csökkent. A Versenybizottság a mérkőzés pályán elért eredményét (8:1) jóváhagyja. 
 
 
 

http://dokumentumtar.mlsz.hu/index2.htm
mailto:veszprem@mlsz.hu-ra
mailto:veszprem@mlsz.hu-ra
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432/2016/2017 
A VB Devecser SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 2) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB megállapította a 2. létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető 
pont levonása a Devecser SE U16-os csapatától. 
433/2016/2017 
A VB Szentgál SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 2) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB megállapította a 2. létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető 
pont levonása a Szentgál SE csapatától. 
434/2016/2017 
A VB Magyargencs SE Egyesület ügyében  el nem utazás, ki nem állás miatt a LVSZ 41.§ (4) d) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította az el nem utazás, ki nem állás 
tényét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Somló SC javára igazolja. Az FSZ 8.§ (3) a) pontja alapján a 
Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez a Magyargencs SE ellen. 
435/2016/2017 
A VB Kemenesszentpéter SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
456/2016/2017 
Somlóvásárhely SE 2016/17. évi tavaszi MTD Hungária Megyei III. osztály Észak-Nyugat 
bajnokságból való visszalépése 
A Somlóvásárhely SE elnöke 2017.03.30-án kelt levelében bejelentette, hogy a 2016/17. évi MTD 
Hungária Megyei III. osztály Észak-Nyugat bajnokságból a csapatát a tavaszi szezonból visszalépteti. 
A Versenybizottság a visszalépést tudomásul vette, és a 2016/17. évi MTD Hungária Megyei III. 
osztály Észak-Nyugat bajnokságból az egyesületet kizárja. 
A Versenyszabályzat 46.§ (1) f) pontja alapján eddig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) 
a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki 
(verseny) utolsó helyére kell helyezni. 
A sorsolt ellenfelei a mérkőzések napján szabadnaposak lesznek. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 

2016-17/503 
A FB FC Ajka - Sárvár FC mérkőzésen történtek alapján  Nemes Máté  hazai csapat labdarúgója 8.§ 
(1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.03.19.-03.26-ig) a játéktól   
2016-17/504 
A FB Kapuvári SE - Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club mérkőzésen történtek alapján  Kuti Ferenc  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.03.25.-
04.02-ig) a játéktól   
2016-17/505 
A FB BALATONALMÁDI SE - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Varga Tamás  hazai csapat 
sportszakembere 8.§ (2) a),  9.§ (2) b) 1) és 24.§ (2) c)  eltiltja 2 mérkőzésre a sportszakemberi 
tevékenységtől   
2016-17/506 
A FB BALATONFÜREDI FC - FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB mérkőzésen történtek alapján  Farkas Attila  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2016-17/507 
A FB VÁRPALOTAI BSK - FC ZIRC mérkőzésen történtek alapján  Tenkei Zoltán  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2016-17/508 
A FB VÁRPALOTAI BSK - FC ZIRC mérkőzésen történtek alapján  Takács Kornél  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 15.§ (2) a)  eltiltja 3 bajnoki mérkőzésre   
2016-17/509 
A FB DÖRÖGD-HALIMBA SPORTEGYESÜLET - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Vers 
Norbert  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre   
2016-17/510 
A FB NEMESSZALÓK ESE - BADACSONYTOMAJI SE mérkőzésen történtek alapján  Tölli Ferenc  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.03.27.-
04.04-ig) a játéktól   
2016-17/511 
A FB KEMENESSZENTPÉTER SE - CSÓT SE mérkőzésen történtek alapján  Tálos Csaba  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
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2016-17/512 
A FB KISLŐDI FC - KOLONTÁR KÖZSÉGI SE mérkőzésen történtek alapján  Várszegi Richárd  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2016-17/513 
A FB PÉTI MTE - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Sági Barnabás  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.03.25.-04.01-ig) a 
játéktól   
2016-17/514 
A FB PÉTI MTE - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Varga Bence  hazai csapat labdarúgója 
8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 16.§ b), 21.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.03.25.-04.01-ig) a játéktól   
2016-17/515 
A FB VÁRPALOTAI BSK - DUDAR SE mérkőzésen történtek alapján  Várpalotai BSK  hazai 
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.   
2016-17/516 
A FB KEMENESSZENTPÉTER SE - CSÓT SE mérkőzésen történtek alapján  Kemenesszentpéter 
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.   
2016-17/517 
A FB SOMLÓ SC - MAGYARGENCS SE mérkőzésen történtek alapján  Magyargencs 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.   
2016-17/518 
A FB SÜMEGPRÁGAI SE - ISE ZALAHALÁP mérkőzésen történtek alapján  Rosta Péter  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 3) és 21.§ (3) b)  véglegesen eltiltja mindennemű 
labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. (Durván, tettlegesen bántalmazta a játékvezetőt)  
 

Mellékletek 

 
1. Rendőrkapitányság kapcsolattartói 

 
 

 

Veszprém, 2017. március 30.  

 

 

   Csik Ferenc 

         megyei igazgató 

   


