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14/2012-13 (2012.11.15.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás
1. Játékvezetői Tanfolyam indul. Kérem a csapatvezetőket tájékoztassák játékosaikat edzőiket a
lehetőségről. A felhívást és a részleteket a mellékelt felhívásban találják.
2. Megjelent a MLSZ Országos Műfüves Pályaépítési Program III. üteme Önkormányzatok és
egyesületek részére.

Bedási határidő 2012. 11.21.
Részletes pályázati információk a www.Veszpremmlsz.hu oldalon.
Ebben az ütemben összesen 100 db pálya megépítésére nyílhat lehetőség döntően 2013 első
felében, de legkésőbb 2013. december 31-ig.

Egyeztessenek az Önkormányzatokkal, hogy a kormány által
felszabadított forrásokat tervezzék be a jövő évi önrész
biztosítására.
3. Felhívom a csapatok figyelmét, hogy a számlák, büntetések
befizetésének határidejét tartsák be.
Kérek minden csapatvezetőt, hogy a befizetési bizonylatokat
e-mailban, faxon juttassák el számunkra.
A Befizetés elmulasztása fegyelmi vétség.
4. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki. Lehetőség van benne

öltöző felújításra. Kérem, nézzék meg a pályázatot és vegyék fel a
kapcsolatot a helyi önkormányzattal. A Pályázat neve:
Falumegújítás és -fejlesztés, LEADER-program
5. Rugovics Vendel az edzőképzés megyei vezetője UEFA „B” licenc
megújító továbbképzést tart decemberben (egy napos). Amennyiben
2012. 11. 23-ig megfelelő létszámú jelentkező regisztrálja magát az
igazgatóságon. Visszajelzést a veszprem@mlsz.hu e-mail címre várjuk
6. 2012. 12-01 határidővel a veszlszkukacenternet.hu e-mail címet megszüntetjük. Kérem hogy
a nekünk szánt leveleket levelezésükben a veszprem@mlsz.hu címre küldjék
Fegyelmi Bizottság határozatai
464./2012/13.
A FB Karsai Roland (274775) a Balatonfüred labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján
a 76.§ 1 alkalmazásával 1 (egy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Felelőtlen
szerelés)
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465./2012/13.
A FB Ihász Patrik (273437) a PELC labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a 83.§
a), 91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Reklamálás, visszahúzás)
466./2012/13.
A FB Dékány Roland (320947) a PELC labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
81.§ 1/A/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Ellenfelét
két kézzel mellbe lökte)
467./2012/13.
A FB Ivanics Zoltán (161386) a Sümeg labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
86.§ A/a alkalmazásával 1 (egy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Ellenfelét
hátulról buktatta)
468./2012/13.
A FB Kovács Dániel (138166) a Sümeg labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
80.§ 1/A/a, 81.§ 1/A/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való
szerepléstől, (Lökés, buktatás)
469./2012/13.
A FB Balta Gergely (130652) a Gyulafirátót labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján
a 82.§ 1/A/a, 91.§ 1/a alkalmazásával 4 (négy) bajnoki soron következő mérkőzésen való
szerepléstől, (Ellenfele felé köpött, majd szidalmazta)
470./2012/13.
A FB Neninger Zsolt (126138) a Herend labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
80.§ 1/A/a, 91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Reklamálás, buktatás)
471./2012/13.
A FB Vajda István (362454) a Gyulafirátót labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Szidalmazta az asszisztenst)
472./2012/13.
A FB Sóskuthy Barnabás (234561) a Herend labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján
a 91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Levonulás közben szidalmazta a játékvezetőt)
473./2012/13.
A FB Jelik Ádám (258361) a Herend labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a 91.§
1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Levonulás
közben szidalmazta az asszisztenst)
475./2012/13.
A FB Kulics Ádám (281739) a Csabrendek labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
80.§ 1/A/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Buktatás)
476./2012/13.
A FB Steierlein János (212657) a Szentantalfa labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a §
alapján a 91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Reklamálás, szidalmazta a játékvezetőt és megtapsolta az ítéletét)
479./2012/13.
A FB Vágó Ádám (188284) a Káptalantóti labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
80.§ 2/A/a, 91.§1/a alkalmazásával 3 (három) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Reklamálás, hátulról belerúgott ellenfelébe)
480./2012/13.
A FB Farkas Dávid (212926) a Káptalantóti labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján
a 83.§ a), 91.§ 1/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Reklamálás, visszahúzás)
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481./2012/13.
A FB Fülöp Péter (195869) a Nemesgulács labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján
a 82.§ 2/B/a alkalmazásával 4 (négy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Lefejelte ellenfelét)
482./2012/13.
A FB Rajkai Gábor (177025) a Lesenceistvánd labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a §
alapján a 80.§ 2/A/a alkalmazásával 3 (három) bajnoki soron következő mérkőzésen való
szerepléstől, (Hátulról belerúgott ellenfelébe)
485./2012/13.
A FB Bejczi Bálint (314678) a Mihályháza labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
91.§ 2/a alkalmazásával 3 (három) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Szidalmazta a játékvezetőt)
486./2012/13.
A FB Szakács Tamás (430557) a Nagyacsád labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a §
alapján a 80.§ 1/A/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Buktatás)
487./2012/13.
A FB Valiczkó Ferenc (259670) a Vanyola labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a
80.§ 1/A/a, 91.§ 3/C/b alkalmazásával 1 év (Egy év) hónap vagy év időtartamra (Buktatás, majd
kiállítás után ököllel szájon ütötte a játékvezetőt, aminek következtében felrepedt a szája)
488./2012/13.
A FB Horváth Bertalan (147484) a Külsővat labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján
a 86.§ A/a alkalmazásával 1 (egy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Gólhelyzetben lerántotta ellenfelét)
489./2012/13.
A FB Vizi Péter (166320) a Külsővat labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a § alapján a 76.§
2/a alkalmazásával 1 (egy) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől, (Sportszerűtlen
viselkedés, külső személlyel vitába került)
490./2012/13.
A FB Szabó Barnabás (166095) a Homokbödöge labdarúgó a FSZ 7§ 2. bek. a,b pont 10.§ 1/B/a §
alapján a 80.§ 1/A/a alkalmazásával 2 (kettő) bajnoki soron következő mérkőzésen való szerepléstől,
(Buktatás)
520./2012/13.
A FB Felsőörs a Felsőörs sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/q § alapján a 95.§ 1/b
alkalmazásával 6.000.-Ft (Hatezer forint,mely összeget kézhezvételtől számított 8 napon belül a
megadott számlaszámra köteles utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg)
pénzbüntetésre (1 piros és 4 sárga lapot gyűjtött össze)
521./2012/13.
A FB Nemesszalók a Nemesszalók sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/B/c, első francia
bekezdés § alapján a 95.§ 1/a alkalmazásával Írásbeli megrovással (1. alkalommal állt ki létszám
hiányosan)
522./2012/13.
A FB Magyarpolány a Magyarpolány sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/B/c, első francia
bekezdés § alapján a 95.§ 1/a alkalmazásával Írásbeli megrovással (1. alkalommal állt ki létszám
hiányosan)
523./2012/13.
A FB Peremarton a Peremarton sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/B/c, negyedik francia
bekezdés § alapján a 95.§ 1/c alkalmazásával 3 büntető ponttal sújtja a Peremarton felnőtt együttesét
(Az U19-es csapat 4. alkalommal állt ki létszám hiányosan)
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524./2012/13.
A FB Vanyola a Vanyola sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a,b pont 10.§ 4/B/e, második francia
bekezdés § alapján a 95.§ 1/a alkalmazásával Írásbeli figyelmeztetés (A mérkőzés 3 pontját 3:0-s
gólkülönbséggel a vétlen csapat javára igazoljuk.) (A hazai csapat hibájából (játékosa a bírót tettleg
bántalmazta, aki a mérkőzés folytatására képtelen lett) a mérkőzés félbeszakadt.)
525/2012/13.
A FB Adásztevel a Adásztevel sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/a § alapján a 95.§ 1/a,
95.§ 4/c alkalmazásával 5 idegenbeli mérkőzésre szövetségi ellenőr küldése saját költségre. (Meccs
végén több vendégszurkoló befutott a játéktérre és szidták a játékvezetőt és asszisztensét.)
526/2012/13.
A FB Adásztevel a Adásztevel sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/p § alapján a 95.§ 1/b
alkalmazásával 20.000.-Ft pénzbüntetéssel sújtja, melynek végrehajtását 2013. április 30-ig
felfüggesztem. (Meccs végét követően az adászteveli szurkolók játéktérre beszaladtak, szidalmazták
a játékvezetőt és asszisztensét.)
527/2012/13.
A FB Malomsok SE a Malomsok SE sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/p § alapján a 95.§
1/b alkalmazásával 20.000.-Ft pénzbüntetéssel sújtja, melynek végrehajtását 2013. április 30-ig
felfüggesztem. (Meccs végét követően az adászteveli szurkolók játéktérre beszaladtak, szidalmazták
a játékvezetőt és asszisztensét.)
528/2012/13.
A FB Mészáros Dezső főrendező a Mihályháza a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 3/d § alapján a 95.§ 1/a,
96.§ 1/c alkalmazásával 6 hónap (hat hónap időtartamra minden jellegű mérkőzésre vonatkozóan, a
sportszakmai tevékenységtől) hónap vagy év időtartamra (Mészáros Dezső főrendező a mérkőzés
kezdete előtt szidalmazva kifogásolta a játékvezető azon döntését, ami a hazai csapatot a
Versenyszabály szerinti felszerelés viselésére utasította és az elsősegély ládát is felrúgta.)
529/2012/13.
A FB Mihályháza a Mihályháza sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/p § alapján a 95.§ 1/b
alkalmazásával 20.000.-Ft pénzbüntetés, melynek végrehajtását 2013. április 30-ig felfüggesztem.
(Főrendező bekiabálással és szidalmazással akadályozta a játékvezetőt a mérkőzés zökkenőmentes
levezetésében.)
530/2012/13.
A FB Sümeg VSE a Sümeg sportszervezet a FSZ 7§ 4. bek. a pont 10.§ 4/p § alapján a 95.§ 1/b
alkalmazásával 20.000.-Ft pénzbüntetés, melynek végrehajtását 2013. április 30-ig felfüggesztem. (Az
egyesület parkolójában mérkőzést követően a játékvezető autóját leöntötték, leköpték, üres sörös
dobozt raktak a szélvédőre.)
531/2012/13.
A FB Kálmán István (186122) a PELC sportszakember a FSZ 7§ 3. bek. a pont 10.§ 3/a § alapján a
92.§ 1/a alkalmazásával Írásbeli figyelmeztetés (Sportszakember játékvezető ítéletét követően
hevesen reklamált, majd szidta.)
532/2012/13.
A FB a játékvezetői (ellenőri) jelentés, valamint a Versenybizottság 332/2012-2013.sz.határozata, ill. a
Káptalantóti Labdarúgó Klub egyesület által benyújtott óvás alapján megállapítja, hogy fentebb
hivatkozott iratokban foglaltak valóság tartalma nem állapítható meg, ezért a FSZ 37.§ b) pontja
alapján fegyelmi vétség elkövetése nem állapítható meg, ezért a FB fegyelmi eljárást nem rendel el.
Az FB az elé tárt iratok alapján azt állapította meg, hogy az óvást benyújtó szervezet jogszerűtlenül
használta a Káptalantóti Lövész Klub megnevezést, az általa benyújtott okiraton. Mindezeken
túlmenően a Káptalantóti Labdarúgó Klub képviseletében benyújtott óvás tartalmának kivizsgálására
lehetőség nincsen, ezért az FB a fentieknek megfelelően határozott.
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Versenybizottság határozatai
326./2012/13.
A VB PELC Egyesület ügyében mérkőzés időpont, helyszín változás miatt a LVSZ 31§ (5)
alkalmazásával versenyügyi eljárás keretében a következő határozatot hozta: Engedélyezi, hogy
2012.11.18.-án 13:00 órai kezdéssel játszhassák le. A PELC a hazai csapat játékosai munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tudnak kiállni.
327./2012/13.
A VB Felsőörs Egyesület ügyében sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak. A Felsőörs a mérkőzésen 1 piros és 4 sárga lapot gyűjtött össze.
328./2012/13.
A VB Magyarpolány Egyesület ügyében létszám hiány miatt a LVSZ 58.§ (2) alkalmazásával tárgyalás
mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi
Bizottságnak. A Magyarpolány 1. alkalommal létszám hiányosan állt ki.
329./2012/13.
A VB Nemesszalók Egyesület ügyében létszám hiány miatt a LVSZ 58.§ (2) alkalmazásával tárgyalás
mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi
Bizottságnak. A Nemesszalók 1. alkalommal létszám hiányosan állt ki.
330./2012/13.
A VB Vanyola Egyesület ügyében mérkőzés megszakítása, beszüntetése miatt a LVSZ 62.§ (4/a),
62.§ (6/b) alkalmazásával tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv
alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. A Vanyola a hazai csapat játékosa ököllel szájon
ütötte a játékvezetőt, felrepedt a szája, a vérzés miatt nem tudta folytatni a mérkőzést.
331./2012/13.
A VB Egyesület ügyében egyéb miatt a LVSZ 45.§ (6/cc, 8.§ alkalmazásával tárgyalás mellőzésével a
következő határozatot hozta: Az alábbiakban felsorolt játékvezetők ellen a Versenybizottság fegyelmi
eljárást kezdeményez. Erdős András, Zsenticskó Márk, Proksa Norbert, Piller András, Szőts Tibor,
Kocs Felicián, Rogácsi Balázs, Pillók Ádám, Kovács László, Nedvesi Richárd, Ákos Dávid, Mitók
Patrik, Görög Imre, Nagy József, Schnellbach Imre, Gáspár András, Takács Ervin, Baranyai Tamás,
Szalai László, Novák Gergely, Szakonyi I.Kristóf, Papp Bence, Lovasi István, Rosta András, Németh
Károly, Keszthelyi Tamás, Földi Kornél, Görgics Zoltán, Borsos Dávid, Pákh Csaba, Ősi Zsolt. A
mérkőzés játékvezetője észrevette, hogy Talián Krisztiánnak (ösküi játékos) az ovális bélyegző a
sportorvosijáról hiányzott. A köralakú, a versenyezhet bélyegzők, valamint az orvos aláírása a
sportorvosin rajta volt. Dr. Pál Zoltán a szövetség részére küldött levelében igazolta, hogy nevezett
játékos sportorvosi vizsgálaton megjelent és sajnos lemaradt az ovális alakú pecsét. Ezt sajnos a
felsorolt játékvezetők nem vették észre az előző mérkőzéseken, ezért őket fegyelmi vétség terheli.
332/2012/13.
A VB Balaton SE Egyesület ügyében jogosulatlan játék miatt a LVSZ alkalmazásával tárgyalás
mellőzésével a következő határozatot hozta: A VB a Káptalantóti óvásának helyt adott, amiről az
érintett feleket 2012.10.30-án ajánlott levélben tájékoztattuk. A fellebbezési határidő alatt a Balaton
SE Szigliget a fellebbezés jogával nem élt. A VB fegyelmi eljárást kezdeményez a 61.§ (1) pontja
alapján, a 64.§ (5), 45.§ (6/a) a játékvezetők ellen, Fegyelmi Szabályzat 108.§ alapján Balassa
Sándor a Balaton SE Szigliget elnök az óvási tárgyalásra beküldött írásos nyilatkozata vallósságának
kivizsgálása. Az iratok megküldésével az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak.
333/2012/13.
A VB Peremarton SC Egyesület ügyében létszám hiány miatt a LVSZ 58.§ (2) alkalmazásával
tárgyalás mellőzésével a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak. A Peremarton SC 4. Alkalommal létszámhiányosan állt ki.

Magyar Labdarúgó Szövetség
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Mellékletek
1. Eredmények, tabellák, műsor, góllövő lista
Veszprém, 2012.11.15

Csik Ferenc
megyei igazgató
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