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Tájékoztatás 

 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. A 2017/18. évi futball szezon augusztus első hétvégéjén 5-6-án kezdődik. 
A Bozsik program szeptember 9.-10-én. 
Pályára lépni csak érvényes sportorvosi és versenyengedéllyel lehet! 
Felhívom a figyelmét, hogy már most kérjen időben sportorvosi 
időpontot, mind a felnőtt és ifjúsági csapatainak még augusztus 5.-6-a 
előtt, mind a Bozsikos korosztálynak szeptember 9.-10-e előtt. 
Felhívom a figyelmét, hogy a versenyengedély kérelmeket a versenyek 
és sportorvosi vizsgálat előtt legalább 5 munkanappal előbb adják be, 
mert a fokozott igények miatt csak ebben az esetben tudjuk garantálni, 
hogy időben elkészüljenek. 

 

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 idei szünidei táborok regisztrációjának kezdete: 2017. június 1. 
Részletek a mellékletben. 

 

Versenybizottság határozatai 

 

680/2016/2017 
A VB Herend PSK Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
681/2016/2017 
A VB Balatonszőlős SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
682/2016/2017 
A VB Révfülöpi NKSE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
683/2016/2017 
A VB Ganna-Döbrönte KSE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, 
ezért írásbeli megrovásban részesíti a Ganna-Döbrönte KSE vezetőségét. 
684/2016/2017 
A VB Tapolcafői SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli 
megrovásban részesíti a Tapolcafői SE vezetőségét. 
 
 
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://opp.mlsz.hu/
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685/2016/2017 
A VB Diszeli SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli 
megrovásban részesíti a Diszeli SE vezetőségét.. 
686/2016/2017 
A VB PV Öskü FC 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 PV Öskü FC felnőtt csapatának évi összeredményéből. 
687/2016/2017 
A VB Vaszar SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 4) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB megállapította a 4. létszámhiányos kiállás tényét. Három büntető 
pont levonása a Vaszar SE felnőtt csapatának évi összeredményéből. 
688/2016/2017 
A VB Tapolcai ÖFC Egyesület ügyében  létszámhiány miatt elmaradt mérkőzés miatt a LVSZ  
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB megállapította a Tapolcai ÖFC versenyügyi 
felelősségét a mérkőzés elmaradásában, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Tapolcai ÖFC női 
csapatát. A Versenyszabályzat 41.§ (5) a) pontja alapján a mérkőzést elmaradottnak kell tekinteni. A 
41.§ (4) a) pontja alapján a mérkőzést 3 pont 3:0-val a Fűzfői AK női csapata javára igazolja. 
689/2016/2017 
A VB Badacsonytomaji SE Egyesület ügyében  El nem utazott csapat miatt a LVSZ 41.§ (4) g) 1), 
41.§ (4) d) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította az el nem utazás, ki 
nem állás tényét. Írásbeli megrovásban részesíti a Badacsonytomaji SE vezetőségét. A mérkőzést 3 
pont 3:0-val a Pápateszéri SE U19-es csapata javára igazolja. 
690/2016/2017 
A VB Nemesvámosi LSE Egyesület ügyében  El nem utazott csapat miatt a LVSZ 41.§ (4) g) 1), 41.§ 
(4) d) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította az el nem utazás, ki nem 
állás tényét. Írásbeli megrovásban részesíti a Nemesvámosi LSE vezetőségét. A mérkőzést 3 pont 
3:0-val a Szentantalfa NVSE U19-es csapata javára igazolja. 
691/2016/2017 
A VB Vanyola SE Egyesület ügyében  El nem utazott csapat 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 Malomsok SE javára igazolja. Az FSZ 8.§ (3) a) pontja alapján a 
Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez a Vanyola SE ellen. 
692/2016/2017 
A VB Nagyteveli SE Egyesület ügyében  El nem utazott csapat 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 Marcal-Völgye Csöglei SE javára igazolja. Az FSZ 8.§ (3) a) 
pontja alapján a Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez a Nagyteveli SE ellen. 
693/2016/2017 
A VB Városlődi SE Egyesület ügyében  El nem utazott csapat 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 Káptalanfa SE javára igazolja. Az FSZ 8.§ (3) a) pontja alapján a 
Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez a Városlődi SE ellen. 
694/2016/2017 
A VB Ajka Kristály SE Egyesület ügyében  El nem utazott csapat miatt a LVSZ 41.§ (4) g) 1), 41.§ (4) 
d) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította az el nem utazás, ki nem állás 
tényét. Írásbeli megrovásban részesíti az Ajka Kristály SE vezetőségét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val az 
Ugod SE U16-os csapata javára igazolja. 
695/2016/2017 
A VB TIAC VSE Egyesület ügyében  El nem utazott csapat miatt a LVSZ 41.§ (4) g) 1), 41.§ (4) d) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította az el nem utazás, ki nem állás 
tényét. Írásbeli megrovásban részesíti a TIAC VSE vezetőségét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a VFC 
USE U14-es csapata javára igazolja. 
696/2016/2017 
A VB Adászteveli SE, Malomsok SE Egyesületek ügyében  ki nem állás miatt a LVSZ 41.§ (4) b) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította a ki nem állás tényét. Mindkét 
csapat versenyügyi felelőssége megállapítható a mérkőzés elmaradásában. A mérkőzést 0-0 
gólkülönbséggel lejátszottnak kell tekinteni azzal, hogy mindkét csapat 1-1 pontot kap, de évi 
összeredményükből 1-1 büntető pontot le kell vonni. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Magyar Labdarúgó Szövetség 2016-2017 ( 38. ) számú Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő 
 

697/2016/2017 
A VB Balatonkenese SC Egyesület ügyében  ki nem állás miatt a LVSZ 41.§ (4) g) 3), 41.§ (4) c) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB megállapította a 3. ki nem állás tényét. Három 
büntető pont levonása a Balatonkenese SC felnőtt csapatának évi összeredményéből. A mérkőzést 3 
pont 3:0-val az Ősi PSK U19-es csapata javára igazolja. 
698/2016/2017 
A VB Péti MTE Egyesület ügyében  jogosulatlan játék miatt a LVSZ  alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  a VB megállapította a Versenyszabályzat 15.§ (1) c) pontja alapján a jogosulatlan 
játék tényét. A mérkőzésen jogosulatlanul játszott Horváth Tamás (399280), és Rostás Ervin (354197) 
a Péti MTE játékosai. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (10:1) jóváhagyja. A 15.§ (4) a) 
pontja alapján a Versenybizottság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez  a Péti MTE egyesülete 
ellen. 
699/2016/2017 
A VB Péti MTE 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 Péti MTE vezetőségét. 
700/2016/2017 
A VB versenyügyi eljárás keretében megállapította az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság által 
szervezett 2016/2017. évi bajnokságok végeredményeit. A tabella a 38. sz. Körlevél mellékleteként 
megtalálható. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2016-17/732 
A FB PV ŐSKÜ FC - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Farkas Bálint  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 15.§ (2) b)  eltiltja 3 hétre (azaz 2017.05.24.-06.14-ig) a 
játéktól   
2016-17/733 
A FB PV ÖSKÜ FC - DUDAR SE mérkőzésen történtek alapján  Hornyák Ádám  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 15.§ (3) a)  eltiltja 6 bajnoki mérkőzésre (orron könyökölte 
ellenfelét)  
2016-17/734 
A FB TIHANYI FC - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Lendvai Martin Károly  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 13.§ (3) b)  eltiltja 2 hétre (azaz 2017.06.04.-06.17-ig) a 
játéktól   
2016-17/735 
A FB TIAC VSE - CSOPAK SC mérkőzésen történtek alapján  Szabó Bálint  hazai csapat labdarúgója 
8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2016-17/736 
A FB SZENTANTALFA NIVEGY-VÖLGY SE - NEMESVÁMOSI LSE mérkőzésen történtek alapján  
Solymosi Patrik Bence  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 16.§ a), 14.§ (2) a)  
eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2016-17/737 
A FB TÓTVÁZSONYI SE - HERENDI PORCELÁN SK mérkőzésen történtek alapján  Sóskuthy 
Barnabás  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 16.§ a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre   
2016-17/738 
A FB CSÓT SE - SOMLÓ SC mérkőzésen történtek alapján  Kiss János  vendég csapat labdarúgója 
8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
2016-17/739 
A FB BALATONSZŐLŐS SE - BALATONEDERICS SC mérkőzésen történtek alapján  Dallos Róbert  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre   
2016-17/740 
A FB BALATON SE SZIGLIGET - LESENCEISTVÁND-UZSA SE mérkőzésen történtek alapján  
Vadász Attila  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre   
2016-17/741 
A FB KÁPTALANTÓTI LKE - NEMESVITA SE mérkőzésen történtek alapján  Berta Attila  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre   
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2016-17/742 
A FB MAGYARPOLÁNY SE - HERENDI PORCELÁN SK mérkőzésen történtek alapján  Karika Rudolf  
hazai csapat sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) c) 2) és 19.§ (3) b), 22.§ (1) c)  eltiltja 6 hónapra 
(azaz 2017.06.05.-12.05-ig) mindennemű labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. (folyamatosan 
sértegette a játékvezetőt, játékosait arra bíztatta, hogy menjenek be vele az öltözőbe)  
2016-17/743 
A FB DEVECSER SE - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján  Orsós Ferenc Richárd  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 11.§ (1) (2) b), 16.§ b)  eltiltja 1 hétre (azaz 
2017.06.05.-06.12-ig) a játéktól   
2016-17/744 
A FB TÓTVÁZSONYI SE - HERENDI PORCELÁN SK mérkőzésen történtek alapján  Herend PSK  
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.   
2016-17/745 
A FB BALATONSZŐLŐS SE - BALATONEDERICS SC mérkőzésen történtek alapján  Balatonszőlős 
SE  hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   6.400.- Ft, azaz Hatezernégyszáz 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.   
2016-17/746 
A FB RÉVFÜLÖPI NKSE - BALATONSZEPEZD ÖKSC mérkőzésen történtek alapján  Révfülöpi 
NKSE  hazai 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.   
2016-17/747 
A FB KÁPTALANFA SE - VÁROSLŐDI SE mérkőzésen történtek alapján  Városlődi SE  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és 25.§ (1) b) 10.§ (5) 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.  
(nem utazott el bajnoki mérkőzésre) 
2016-17/748 
A FB MARCAL-VÖLGYE CSÖGLEI SE - NAGYTEVELI SE mérkőzésen történtek alapján  Nagyteveli 
SE  vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és 25.§ (1) b) 10.§ (5) 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. (nem utazott el bajnoki mérkőzésre)  
2016-17/749 
A FB MALOMSOK SE - VANYOLA SE mérkőzésen történtek alapján  Vanyola SE  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és 25.§ (1) b) 10.§ (5) 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.  
(nem utazott el bajnoki mérkőzésre) 
2016-17/690 
A FB LESENCEISTVÁND-UZSA SE - DISZELI SE mérkőzésen történtek alapján  Lakatos Martin  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (3) a)  eltiltja 6 hónapra (azaz 
2017.05.15.-11.15-ig) a játéktól  (fizikailag bántalmazta a játékvezetőt) 
2016-17/726 
A FB NYIRESPUSZTA SE - KÁPTALANFA SE mérkőzésen történtek alapján  Eszli Sándor  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (3) a)  eltiltja 6 hónapra (azaz 2017.05.29.-
11.29-ig) a játéktól  (fizikailag bántalmazta a játékvezetőt) 
2016-17/751 
A FB TIHANYI FC - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Péti MTE  vendég sportszervezet 8.§ 
(3) a), 9.§ (3) a) és 25.§ a)  Írásbeli figyelmeztetésben részesíti. (a labdarúgással kapcsolatos 
szabályok megszegése, játékosok jogosulatlan szerepeltetése) 
2016-17/750 
A FB BALATONSZŐLŐS SE - BALATONEDERICS SC mérkőzésen történtek alapján  Balatonszőlős 
SE  hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 38.§ (1) b), 41.§ 10.§ (5) 15.000.- Ft, azaz 
Tizenötezer forint pénzbüntetésre sújtja, mely pénzösszeg befizetését 2017.12.31-ig a Fegyelmi 
Bizottság felfüggeszti. (Rendezői hiányosság)  
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2016-17/752 
A FB TIHANYI FC - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Szlávik József  vendég csapat 
sportszakembere 8.§ (2) b), 9.§ (2) a) és 24.§ (2) a)  Írásbeli megrovásban részesíti. (a labdarúgással 
kapcsolatos szabályok megszegése, játékosok jogosulatlan szerepeltetése)  
 

Mellékletek 

 
1. 700/2016/2017. sz. VB hat. Tabella 

2. Nyári tábor felhívás 

3. Pályaépítési pályázat 

 

 

 

Veszprém, 2017. június 12.  

 

 

   Csik Ferenc 

         megyei igazgató 

   
 
 


