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1/2016-17 (2016.08.11.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén vasárnap 17,30-tól a Balatonfüred FC – PV Öskü 

FC mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a labdarúgás játékszabályai megváltoztak, melyet az alábbi 
linken megtekinthetnek. http://igazgatosagok.mlsz.hu/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/3-
Summary-of-Law-Changes-for-Players-Coaches-and-Media-HUN.pdf 
 

2. Az Igazgatóság nyitvatartási rendje a következő: 
szerda – csütörtök: 13.00 órától - 16.00 óráig 
péntek:   08.00 órától – 13.00 óráig 
 

3. A Versenybizottság hétfői napon, a Fegyelmi Bizottság keddi napon tartja üléseit.  

Ezeken a napokon nincs ügyfélfogadás! 
 

4. A 2016/17. évi megyei bajnokságok kezdési időpontjai a következők: 
Megyei I. o. – Megyei II.o.: 2016.08.13.-14. 
Megyei III.o. – Női bajnokság: 2016.08.27.-28. 
Megyei U16:   2016.09.03.-04. 
Megyei U14:   2016.09.08. (csütörtök) 
 

5. Meghívjuk Önöket a 2016.09.06-án (kedden) a Bosu-Hungary Kft által Veszprémben 
tartandó bemutató workshopra, ahol egy labdarúgó edzés keretein belül láthatja az 
instabil közeg biztosította lehetőségeket, életkor specifikus feladatsorokkal, labdarúgó 
gyakorlatokkal. Részletek a körlevél mellékleteként. 
 

6. Az igazolási, átigazolási nyomtatványok a Veszprém Megyei Igazgatóság honlapján a 
letölthető dokumentumoknál megtalálhatóak. 

 

7. A TAO elszámolások beadási határideje 2016.08.15.(hétfő)!  
A mellékletben szereplő egyesületek sürgősen lépjenek be a rendszerbe és végezzék el 
a szükséges teendőket. 
Segítséget a TAO régió koordinátortól Némethné Roth Andreától kérhetnek. 
Tel.szám: 30/5889011, E-mail: kdregiotao@gmail.com  
 
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
http://igazgatosagok.mlsz.hu/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/3-Summary-of-Law-Changes-for-Players-Coaches-and-Media-HUN.pdf
http://igazgatosagok.mlsz.hu/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/3-Summary-of-Law-Changes-for-Players-Coaches-and-Media-HUN.pdf
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Versenybizottság határozatai 

 
29./2016/17. 
A VB Szentgál Egyesület ügyében  Ki nem állás, el nem utazás miatt a LVSZ 41.§ (4) d) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem 
állás, el nem utazás tényét. Ezért a mérkőzés eredményét 3 pont 3:0-val a Falusi SE Gógánfa javára 
igazolja. A Versenybizottság elnöke a Szentgál SE ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján fegyelmi eljárást 
kezdeményez. 
30./2016/17. 
A VB Balatonszepezd Egyesület ügyében  Ki nem állás, el nem utazás miatt a LVSZ 41.§ (4) d), 41.§ 
(2) b) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki 
nem állás, el nem utazás tényét. Ezért a mérkőzés eredményét 3 pont 3:0-val a Révfülöpi NKSE 
javára igazolja. A Versenybizottság elnöke a Balatonszepezd ÖKSC ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján 
fegyelmi eljárást kezdeményez. 
31./2016/17. 
A VB Diszel Egyesület ügyében  Ki nem állás miatt a LVSZ 41.§ (4) d) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét. Ezért a mérkőzés 
eredményét 3 pont 3:0-val a Balatonakali SE javára igazolja. A Versenybizottság elnöke a Diszel SE 
ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján fegyelmi eljárást kezdeményez. 
32./2016/17. 
A VB Karakószörcsök Egyesület ügyében  Ki nem állás, el nem utazás miatt a LVSZ 41.§ (4) d) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem 
állás, el nem utazás tényét. Ezért a mérkőzés eredményét 3 pont 3:0-val a Külsővat SE javára 
igazolja. A Versenybizottság elnöke a Karakószörcsök SE ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján fegyelmi 
eljárást kezdeményez. 
33./2016/17. 
A VB Kemenesszentpéter Egyesület ügyében  Ki nem állás, el nem utazás miatt a LVSZ 41.§ (4) d) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem 
állás, el nem utazás tényét. Ezért a mérkőzés eredményét 3 pont 3:0-val a Lovászpatona SE javára 
igazolja. A Versenybizottság elnöke a Kemenesszentpéter SE ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján fegyelmi 
eljárást kezdeményez. 
34./2016/17. 
A VB Nagyacsád Egyesület ügyében  Ki nem állás miatt a LVSZ 41.§ (4) d) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét. Ezért a 
mérkőzés eredményét 3 pont 3:0-val a Magyargencs SE javára igazolja. A Versenybizottság elnöke a 
Nagyacsád SE ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján fegyelmi eljárást kezdeményez. 
35./2016/17. 
A VB Bakonybél Egyesület ügyében  Ki nem állás, el nem utazás miatt a LVSZ 41.§ (4) d), 41.§ (2) b) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem 
állás, el nem utazás tényét. Ezért a mérkőzés eredményét 3 pont 3:0-val a Hajmáskéri SE javára 
igazolja. A Versenybizottság elnöke a Bakonybéli SZSE ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján fegyelmi 
eljárást kezdeményez. 
36./2016/17. 
A VB Ganna-Döbrönte Egyesület ügyében  Ki nem állás, el nem utazás miatt a LVSZ 41.§ (4) d) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem 
állás, el nem utazás tényét. Ezért a mérkőzés eredményét 3 pont 3:0-val a Tapolcafői SE javára 
igazolja. A Versenybizottság elnöke a Ganna-Döbrönte KSE ellen az FSZ 8.§ (3/a) alapján fegyelmi 
eljárást kezdeményez. 
37./2016/17. 
A VB Dörgicse Egyesület ügyében  Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 42.§ (1) a) 1), 
41.§ (5) b) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 
létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Dörgicse SE vezetőségét. A 
mérkőzés sérülés miatt a 27. percben félbeszakadt. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét 4:0 
jóváhagyja. 
38./2016/17. 
A VB Szigliget 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 Balaton SE Szigliget vezetőségét. 
39./2016/17. 
A VB Nyárád 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 Nyárád SE vezetőségét. 
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40./2016/17. 
A VB Márkó 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 Márkó SE vezetőségét. 
41./2016/17. 
A VB Somló Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2016-17/001 
A FB Ugod - Magyarpolány mérkőzésen történtek alapján  Zsirai Dániel  hazai csapat labdarúgója 8.§ 
(1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 kupa mérkőzésre.   
2016-17/002 
A FB Zalaerdőd - Zalahaláp mérkőzésen történtek alapján  Hegedűs Gábor  vendég csapat labdarúja 
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 kupa mérkőzésre.   
2016-17/003 
A FB Pápai ELC - Csót mérkőzésen történtek alapján  Schmidthhoffer István  vendég csapat labdarúja 
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 kupa mérkőzésre.   
2016-17/004 
A FB Nemesgörzsöny - Takácsi mérkőzésen történtek alapján  Toki Márton  vendég csapat labdarúja 
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 kupa mérkőzésre.   
2016-17/005 
A FB Apácatorna - Nyirespuszta mérkőzésen történtek alapján  Altner Roland  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 15.§ (2) a)  eltiltja 3 kupa mérkőzésre.   
2016-17/006 
A FB Gógánfa - Szentgál mérkőzésen történtek alapján  Szentgál  vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 
9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés 15.000,- Ft, azaz Tözenötezer 
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.  (Megyei Kupa mérkőzésre nem állt ki) 
2016-17/007 
A FB Révfülöp - Balatonszepezd mérkőzésen történtek alapján  Balatonszepezd  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés 15.000,- 
Ft, azaz Tözenötezer 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.  (Megyei Kupa mérkőzésre nem állt ki) 
2016-17/008 
A FB Diszel - Balatonakali mérkőzésen történtek alapján  Diszel  hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ 
(3) d) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés A soron következő 2 hazai 
mérkőzésre sportszövetségi ellenőr köteles fogadni, és viselni az eljárási költségeket, valamint 
15.000,- Ft, azaz Tözenötezer 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.  (Megyei Kupa mérkőzésre hazai pályán nem 
állt ki) 
2016-17/009 
A FB Külsővat - Karakószörcsök mérkőzésen történtek alapján  Karakószörcsök  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés 15.000,- 
Ft, azaz Tözenötezer 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.  (Megyei Kupa mérkőzésre nem állt ki) 
2016-17/010 
A FB Lovászpatona - Kemenesszentpéter mérkőzésen történtek alapján  Kemenesszentpéter  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés 15.000,- 
Ft, azaz Tözenötezer 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.  (Megyei Kupa mérkőzésre nem állt ki) 
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2016-17/011 
A FB Nagyacsád - Magyargencs mérkőzésen történtek alapján  Nagyacsád  hazai sportszervezet 8.§ 
(3) a), 9.§ (3) d) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés A soron következő 2 
hazai mérkőzésre sportszövetségi ellenőr köteles fogadni, és viselni az eljárási költségeket, valamint 
15.000,- Ft, azaz Tözenötezer 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.  (Megyei Kupa mérkőzésre hazai pályán nem 
állt ki) 
2016-17/012 
A FB Bakonybél - Hajmáskér mérkőzésen történtek alapján  Bakonybél  hazai sportszervezet 8.§ (3) 
a), 9.§ (3) d) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés A soron következő 2 hazai 
mérkőzésre sportszövetségi ellenőr köteles fogadni, és viselni az eljárási költségeket, valamint 
15.000,- Ft, azaz Tözenötezer 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.  (Megyei Kupa mérkőzésre hazai pályán nem 
állt ki) 
2016-17/013 
A FB Tapolcafő - Ganna-Döbrönte mérkőzésen történtek alapján  Ganna-Döbrönte  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) Első alkalommal történő elkövetés 15.000,- 
Ft, azaz Tözenötezer 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.  (Megyei Kupa mérkőzésre nem állt ki) 
2016-17/014 
A FB Somló - Adásztevel mérkőzésen történtek alapján  Somló  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.   
2016-17/014 
A FB Péti MTE – Tihany FC mérkőzésen történtek alapján  Közép Gergely  hazai csapat labdarúja 8.§ 
(1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 kupa mérkőzésre.   
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 

 
 

 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.08.11.       megyei igazgató 


