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29/2016-17 (2017.04.06.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Nyerje meg a kilenc Adidas labda egyikét! 

 
Nyereményjátékot hirdet az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága! 

Lájkold, kövesd Facebook oldalunkat és oszd meg a linken található bejegyzést! 

A nyereményjáték 2017. 04. 30-ig tart. 

A résztvevők között kilenc (három-három-három) Adidas labdát sorsolunk ki. 

 

A nyereményjátékban részt vesz aki:  

 lájkolja az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóságának Facebook oldalát, 

 követi az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóságának Facebook oldalát, 

 megosztja ezt a bejegyzést. 

 

 

Kattints a labdákra és nyomd a gombokat! 

 
A nyertesek névsorát a Facebook oldalunkon tesszük közzé. 

 

http://veszprem.mlsz.hu/
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Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén szombaton 16,00-tól a Tihany – Devecser 

mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. „Szeretem a focit” OTP Bozsik rajzpályázatot hirdet az MLSZ Veszprém 

Megyei Igazgatósága. Részletek a mellékletben. 
 

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. 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
http://dokumentumtar.mlsz.hu/index2.htm
mailto:veszprem@mlsz.hu-ra
mailto:veszprem@mlsz.hu-ra
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Versenybizottság határozatai 

 

457/2016/2017 
A VB Devecser SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
458/2016/2017 
A VB Balatonalmádi SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
459/2016/2017 
A VB PV Öskü FC Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
460/2016/2017 
A VB Nemesgörzsönyi SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
461/2016/2017 
A VB Nyárád SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
462/2016/2017 
A VB Balatonederics SC Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
463/2016/2017 
A VB Nemesgulács-Kisapáti SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) 
a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
464/2016/2017 
A VB Csetény 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 Csetény SE vezetőségét. 
465/2016/2017 
A VB Szentgál SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 3) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB megállapította a 3. létszámhiányos kiállás tényét. Három büntető 
pont levonása a Szentgál SE csapatától. A VB felhívja a figyelmet, hogy a Versenyszabályzat alapján 
a 4. létszámhiányos kiállásnál ki kell zárni a csapatot a bajnokságból. 
466/2016/2017 
A VB Devecser SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 3) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB megállapította a 3. létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető 
pont levonása a Devecser SE felnőtt csapatának évi összeredményéből. 
467/2016/2017 
A VB a Szamaras SE – Kislődi FC félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 44.§ (2) a) 1) alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  a VB megállapította a mérkőzés félbeszakadásának tényét. A 
mérkőzés az 55. percben félbeszakadt, mert a hazai csapat létszáma sérülések miatt 7 fő alá 
csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (0:5) jóváhagyja. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 

2016-17/519 
A FB VFC USE - Sárvár FC mérkőzésen történtek alapján  Kovács Ádám  hazai csapat labdarúgója 
8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b), 21.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.03.23.-03.30-ig) a 
játéktól.   
2016-17/520 
A FB FC Ajka - VFC USE mérkőzésen történtek alapján  Král Lívió Eliot  hazai csapat labdarúgója 8.§ 
(1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 13.§ (3) b)  eltiltja 2 hétre (azaz 2017.04.02.-04.16-ig) a játéktól.   
2016-17/521 
A FB FC Ajka - VFC USE mérkőzésen történtek alapján  Perger Máté  vendég csapat labdarúgója 8.§ 
(1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 21.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.04.02.-04.09-ig) a játéktól.   
2016-17/522 
A FB FC Ajka - VFC USE mérkőzésen történtek alapján  Sztojka Olivér  vendég csapat labdarúgója 
8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 21.§ (2) b), 14.§ (2) b)  eltiltja 3 hétre (azaz 2017.04.02.-04.23-ig) a 
játéktól.   
2016-17/523 
A FB VFC USE - Gyirmót SE Győr mérkőzésen történtek alapján  Herczeg Adrián Márk  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.04.02.-04.09-ig) a 
játéktól.   
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2016-17/524 
A FB SC Sopron - Pápai ELC mérkőzésen történtek alapján  Körmöndi Dániel József  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b), 16.§ b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.04.02.-04.09-
ig) a játéktól.   
2016-17/525 
A FB SC Sopron - Pápai ELC mérkőzésen történtek alapján  Antal-Horák Ferenc  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 11.§ (1)-(2) b), 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2017.04.02.-
04.09-ig) a játéktól.   
2016-17/526 
A FB FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Klauz Balázs  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/527 
A FB FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Stáhl Krisztián  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/528 
A FB NEMESSZALÓK ESE - CSABRENDEK FC mérkőzésen történtek alapján  Kocsis Sándor  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/529 
A FB SÜMEG VSE - ŐSI PSK mérkőzésen történtek alapján  Markó Gergő  hazai csapat labdarúgója 
8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 16.§ a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/530 
A FB SÜMEG VSE - ŐSI PSK mérkőzésen történtek alapján  Csíkány Árpád  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 17.§ a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/531 
A FB PÁPAI ELC - NEMESGÖRZSÖNYI SE mérkőzésen történtek alapján  Pomher Ádám  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/532 
A FB LAKÓTELEPI SE - NYÁRÁD SE mérkőzésen történtek alapján  Renner Ádám  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/533 
A FB MEZŐLAKI SE - BORSOSGYŐRI ISE mérkőzésen történtek alapján  Kerkuska Roland  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 13.§ (3) a)  eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/534 
A FB EGERVÖLGYE SE M.APÁTI - BALATONAKALI SE mérkőzésen történtek alapján  Tóth József  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/535 
A FB PÉTI MTE - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Sági Barnabás  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 13.§ (3) b)  eltiltja 2 hétre (azaz 2017.03.26.-04.09-ig) a 
játéktól.   
2016-17/536 
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 2017.03.26.-04.02-ig) a játéktól.   
2016-17/537 
A FB DEVECSER SE - BALATONALMÁDI SE mérkőzésen történtek alapján  Devecsr SE  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.   
2016-17/538 
A FB DEVECSER SE - BALATONALMÁDI SE mérkőzésen történtek alapján  Balatonalmádi 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.   
2016-17/539 
A FB PV ÖSKÜ FC - PÁPAI PERUTZ FUTBALL CLUB mérkőzésen történtek alapján  PV Öskü FC  
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.   
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2016-17/540 
A FB PÁPAI ELC - NEMESGÖRZSÖNYI SE mérkőzésen történtek alapján  Nemesgörzsönyi 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.   
2016-17/541 
A FB LAKÓTELEPI SE - NYÁRÁD SE mérkőzésen történtek alapján  Nyáárd 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.   
2016-17/542 
A FB BALATONEDERICS SC - NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE mérkőzésen történtek alapján  
Balatonederics SC  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.   
2016-17/543 
A FB BALATONEDERICS SC - NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE mérkőzésen történtek alapján  
Nemesgulács-Kisapáti 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.   
 

Mellékletek 

 
1. „Szeretem a focit” OTP Bozsik rajzpályázat 

 
 

 

Veszprém, 2017. április 6.  

 

 

   Csik Ferenc 

         megyei igazgató 

   
 
 


