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34/2016-17 (2017.05.11.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén vasárnap 16,30-tól az Úrkút– Ugod mérkőzés 

közvetítése lesz látható  

 
Tisztelt Csapatvezetők! 

 

1. Strandlabdarúgó bajnokság indul!  
MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság Versenybizottsága U-14 leány, U-14 fiú U-
16 fiú korcsoportban strandlabdarúgó bajnokságot ír ki. Nevezési határidő 
2017. 05. 30. Egyéb infók a mellékelt versenykiírásokban. 

2. Új Pályaépítési pályázat indul! Részletek a mellékletben. A pályázat 

feltölthető a https://opp.mlsz.hu/ oldalon. A pályázati felület május 18-tól nyílik meg és a 
beadási határidő 2017. 06. 15. Döntés a pályázatokban 2017. 07. 31-ig lesz. csak olyan 
pályázat lesz támogatva ahol a TAO forrást az egyesület tudja biztosítani. 

3. Az OTP Bozsik rajzpályázatok pályaművei megtekinthetőek a Facebook oldalunkon.  
A legtöbb like-t kapó rajz lesz a közönségdíjas.  
Az albumok elérhetőek a következő linkeken: 
U7-es korosztály :  
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=255949606
0855956 
 
U9-es korosztály:  
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=255950248
4188647 
 
U11-es korosztály: 
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=255950814
4188081 
 
U13-as korosztály: 
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=255951302
4187593 
 
 
 

 
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
https://opp.mlsz.hu/
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=2559496060855956
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=2559496060855956
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=2559502484188647
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=2559502484188647
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=2559508144188081
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=2559508144188081
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=2559513024187593
https://www.facebook.com/pg/mlszveszprem/photos/?tab=album&album_id=2559513024187593
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4. A Versenybizottság tájékoztatja a Megyei II. és III. osztályú csapatokat, hogy 

2017.05.19-e (péntektől) kezdődően 4 hétvégén, péntek, szombat és vasárnapi 

napokon fogja a pályákat hitelesíteni. 
 
Pénteken: 16.00 – 20.00 óráig 
Szombaton és vasárnap:  08.00 – 14.00 óráig 
 
A Versenybizottság a hitelesítés pontos időpontjáról előzetes értesítést küld az érintett 

csapatoknak. 
 
 

Versenybizottság határozatai 

 

606/2016/2017 
A VB Úrkút SK Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
607/2016/2017 
A VB Káptalanfa SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
608/2016/2017 
A VB Városlődi 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 Városlődi SE vezetőségét. 
609/2016/2017 
A VB Badacsonytomaji SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 3), 44.§ (2) a) 
1) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a 3. 
létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető pont levonása a Badacsonytomaj SE felnőtt csapatának 
évi összeredményéből. A mérkőzés a félidei szünet után félbeszakadt, mert sérülés miatt a hazai 
csapat létszáma 7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (0:9) jóváhagyja. 
610/2016/2017 
A VB PV Öskü FC Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 4), 44.§ (2) a) 1) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a 4. 
létszámhiányos kiállás tényét. Három büntető pont levonása a PV Öskü FC felnőtt csapatának évi 
összeredményéből. A mérkőzés a félidei szünet után félbeszakadt, mert sérülés miatt a vendég 
csapat létszáma 7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (14:1) jóváhagyja. 
611/2016/2017 
A VB Nemesszalók ESE Egyesület ügyében  félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 44.§ (2) a) 1) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította a mérkőzés félbeszakadásának 
tényét. A mérkőzés a második félidőre félbeszakadt, mert a vendég csapat létszáma sérülések miatt 7 
fő alá csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (10:0) jóváhagyja. 
612/2016/2017 
A VB Magyarpolány SE Egyesület ügyében  Egyéb miatt a LVSZ  alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  a Versenybizottság írásbeli megrovásban részesíti a Magyarpolány SE 
vezetőségét, mert Csüri Bálint (503649) igazolásávak akarták játszatni Döbrösi Máté (298699) 
labdarúgót. A játékvezető bevonta Csüri Bálint engedélyét és sportorvosiját. 
619/2016/2017 
A VB Gyulafirátót SE – Péti MTE U19-es  Mérkőzés megszakítása, beszüntetése miatt a következő 
határozatot hozta:  A VB a LVSZ 43.§ (1) b) alapján megállapította a mérkőzés félbeszakadásának 
tényét.  A 43.§ (1) f) 2) pontja alapján a VB a mérkőzés pályán elért eredményét (5:1) jóváhagyja. A 
Versenyszabályzat 43.§ (1) g) pontja alapján ezen bekezdés b) pontja miatt beszüntetett mérkőzés 
végeredményének megállapítása vonatkozásában nincs helye jogorvoslatnak. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 

2016-17/652 
A FB ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TE 1904 - PÁPAI ELC mérkőzésen történtek alapján  Szabó 
Erik János  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 16.§ b)  eltiltja 1 hétre (azaz 
2017.05.04.-05.10-ig) a játéktól.   
2016-17/653 
A FB PÁPAI PERUTZ FUTBALL CLUB - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Kalapács 
Roland  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
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2016-17/654 
A FB DEVECSER SE - UGOD SE mérkőzésen történtek alapján  Bakos Gábor  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/655 
A FB GYULAFIRÁTÓT SE - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Bollók Dorián  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 21.§ (3) a)  eltiltja 6 hónapra (azaz 2017.05.08.-11.09-ig) a 
labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől. (reklamált, folyamatosan szidalmazta a 
játékvezetőt, felé köpött) 
2016-17/656 
A FB GYULAFIRÁTÓT SE - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Sallai Martin  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 11.§ (2) b)  eltiltja 3 hétre (azaz 2017.05.08.-05.29-ig) a 
játéktól.   
2016-17/657 
A FB GYULAFIRÁTÓT SE - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Gyulafirátót SE  hazai 
sportszervezet 8.§ (3) a), e), 9.§ (3) p) és 40.§ (2) a), 41.§  50.000.- Ft, azaz Ötvenezer forint 
pénzbüntetésre sújtja, melyből 25.000, -Ft összeget a határozat meghozatalának hónapját követő 
hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi 
vétséget valósít meg. A fennmaradó 25.000, Ft összeg befizetését  a Fegyelmi Bizottság felfüggeszti 

6 hónapra, azaz 2017.11.09-ig. (a vendég játékos provokálására a hazai nézők rasszista 

bekiabálásai miatt félbeszakadt a mérkőzés)  
2016-17/658 
A FB TÓTVÁZSONYI SE - CSOPAK SC mérkőzésen történtek alapján  Dudás Máté  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/659 
A FB PÁPATESZÉRI SE - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján  Szalay Ferenc Máté  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/660 
A FB BALATONKENESE SPORT CLUB - VASZAR SE mérkőzésen történtek alapján  Király Róbert 
Richárd  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 
2017.05.08.-05.14-ig) a játéktól.   
2016-17/661 
A FB NEMESGÖRZSÖNYI SE - ADÁSZTEVELI SE mérkőzésen történtek alapján  Somogyi Dávid  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 13.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/662 
A FB NEMESGÖRZSÖNYI SE - ADÁSZTEVELI SE mérkőzésen történtek alapján  Piszker Tihamér  
vendég csapat sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) a) és 22.§  írásbeli megrovásban részesíti.   
2016-17/663 
A FB LOVÁSZPATONA SE - SOMLÓ SC mérkőzésen történtek alapján  Bakacs Krisztián  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (3) a)  eltiltja 6 hónapra (azaz 2017.05.08.-

11.09-ig) a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől. (több ízben szidalmazta a 

játékvezetőt, meg akarta támadni, a játékos társai és a rendezők akadályozták meg a 

tettlegességet) 
2016-17/664 
A FB KÉTTORNYÚLAKI SE - DABRONY SC mérkőzésen történtek alapján  Farkas László  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/665 
A FB KÁPTALANFA SE - APÁCATORNA LC mérkőzésen történtek alapján  Csertán Zoltán  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/666 
A FB BALATON SE SZIGLIGET - BALATONEDERICS SC mérkőzésen történtek alapján  Barta 
László  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 18.§ (2) a), 21.§ (2) a), 10.§ (4) b)  
eltiltja 10 bajnoki mérkőzésre. (bántalmazott egy nézőt, megsértette a játékvezetőt)  
2016-17/667 
A FB RÉVFÜLÖPI NKSE - NEMESVITA SE mérkőzésen történtek alapján  Falati Milán  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/668 
A FB NEMESVÁMOS LSE - VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE mérkőzésen történtek alapján  
Bekker Richard  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre 
(azaz 2017.05.05.-05.11-ig) a játéktól.   
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2016-17/669 
A FB ÚRKÚT SK - PV ÖSKÜ FC mérkőzésen történtek alapján  Úrkút SK  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.   
2016-17/670 
A FB KÁPTALANFA SE - APÁCATORNA LC mérkőzésen történtek alapján  Káptalanfa SE  hazai 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   5.600.- Ft, azaz Ötezerhatszáz 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.   
2016-17/671 
A FB CSABRENDEK FC - ŐSI PSK mérkőzésen történtek alapján  Kovács László  hazai csapat 
sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) a) és 22.§  írásbeli megrovásban részesíti.   
2016-17/672 
A FB VFC SPORT KFT - DEVECSER SE mérkőzésen történtek alapján  Jugovits Péter  hazai csapat 
sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) a) és 22.§  írásbeli megrovásban részesíti.   
2016-17/673 
A FB ÜSTÖKÖS FC GYŐR - VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE mérkőzésen történtek alapján  
Endrész Pál  vendég csapat sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) c) 3) és 22.§ (2) c)  eltiltja 2 hónapra 
(azaz 2017.05.04.-07.04-ig) a labdarúgással kapcsolatos mindennemű sportszakemberi 

tevékenységtől. (a játékvezetőket súlyosan megsértette és a mérkőzés eredményének 

befolyásolásával gyanúsította) 
 

Mellékletek 

 
1. Strandlabdarúgás versenykiírásai U14 leány, U14, U16 fiú 

2. Pályaépítési pályázat 

 

 

 

Veszprém, 2017. május 11.  

 

 

   Csik Ferenc 

         megyei igazgató 

   
 
 


