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7/2016-17 (2016.09.22.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén vasárnap 16,00-tól az Úrkút – Balatonalmádi 

mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
 

1. Tisztelt Csapatvezetők! 
 

2016.10.01-én szombaton 9.00-tól megyei leány focitornát rendezünk Veszprémben, 
Helyszín Erdész u.i MLSZ-Futsal 2 db műfüves pályán. 
Korosztályok: 2002-2003 és 2004-2005-ben születettek. 
Játékengedély nem szükséges, de fényképes igazolványt minden játékos hozzon magával. 
Minden résztvevő, csak a saját felelősségére vehet részt a tornán. 
Jelentkezési határidő: 2016.09.28-a szerda 
Tóth Attila: tel: 30/7237558     E-mail: toth.attila@mlsz.hu 
 

2. Tisztelt Csapatvezetők! Pisont István levele 

 a Nemzeti Tehetség Program keretein belül, alapítványunk /Pisont István 
tehetségkutató, fejlesztő és gondozó programja/ az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
segítségével, II. alkalommal is 2015/2016 évhez hasonlóan a 2016/2017-ben is 
esélyt, lehetőséget, segítséget ad mindazon általunk országosan kiválasztott 
hátrányos helyzetű és cigánygyerekek számára, akik felzárkózhatnak szeretet 
sportágukban a labdarúgásban 

 szeretnénk segíteni sorsuk, jövőjük megsegítésében, ehhez tárgyi feltételeket, 
kiválasztó tábort, később továbbtanulási lehetőséget, foglalkoztatást és 
versenyeztetést tudnánk biztosítani az általam vezetett 1908 SZAC BUDAPEST 
Utánpótlás Labdarúgó Akadémiába 

 programunk mindenkit befogad, de mintákra és példaképekre van szüksége, a 
programmal szeretnénk mintát adni a családoknak-játékosoknak  

 a játékosok alapfelkészülése az egyesületekben és klubokban folyna, de 
meghatározott időszakban meghívnánk kiválasztó táborunkba 

 szeretnénk, az alapítvány vezetővel, tagokkal és mentorokkal, azzal a tiszteletteljes 
kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy számunkra jelezzék mindazok hátrányos helyzetű 
vagy cigány származású 2001’/2002’/2003’ - ban született általuk tehetségesnek 
megítélt játékosokat /ha egy játékos van a megyén belül, akkor azt az egy játékost 
jelezzék felém/ 

 kérnénk, nevük és csapatuk neve mellé csatolják elérhetőségüket is, kapcsolattartás 
és a játékos nyomon követése miatt 

 Az adatokat az alábbi e-mail címre kérem küldeni: 

 Podorne.SzilosKrisztina@mlsz.hu 
Pisont István Szakmai Igazgató 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
mailto:Podorne.SzilosKrisztina@mlsz.hu
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3. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a labdarúgás játékszabályai megváltoztak, melyet az alábbi 

linken megtekinthetnek. Kattintson IDE!  
 

4. A Versenybizottság felhívja a csapatok figyelmét, hogy 2016.09.30-ig pótolják az 
eredményjelző táblát a mérkőzéseken. A játékvezetők és az ellenőrök ellenőrizni fogják a 
meglétét. 
A játékvezetők és ellenőrök jelentése alapján több egyesületnél nincs nyomtató (vagy nem 
működik) annak ellenére, hogy az Igazgatóság a fenti eszközt biztosította az egyesületek 
számára. Kérjük, a hiányosságot pótolják! 

 

5. A Versenybizottság felhívja a csapatvezetők figyelmét a Versenyszabályzat 41.§ (5) a) b) 
pontjára: 
 

a) Ha egy nagypályás csapatban 7 (hét) játékosnál kevesebb van játékra kész 
állapotban, a mérkőzést nem szabad elkezdeni. Csökkentett pályaméretű 
bajnokságban mérkőzést csak akkor szabad elkezdeni, ha mindkét csapat a 
versenykiírásban meghatározott csapatlétszámmal a mérkőzés helyszínén 
megjelent és az összes a mérkőzésre jelölt játékos játékra kész állapotban van. A 
mérkőzést a létszámhiányos csapat miatt kell elmaradtnak tekinteni. A mérkőzés 
eredményét a Versenybizottság állapítja meg a versenyügyi eljárás lefolytatása 
után.  

 

b) Ha a mérkőzés folyamán valamelyik csapatban a játékosok száma véglegesen 7 
(hét) fő alá csökken, a mérkőzést a játékvezető köteles beszüntetni. Ha csökkentett 
pályaméretű mérkőzés folyamán valamelyik csapatban a játékosok száma 3 (három) 
fővel csökken, a mérkőzést a játékvezető köteles beszüntetni. A mérkőzést a 
létszámhiányos csapat miatt kell beszüntetettnek tekinteni. A mérkőzés eredményét 
a Versenybizottság állapítja meg 

6. A Versenybizottság ismét felhívja a csapatok figyelmét a mérkőzés módosítási 
kérelmekkel kapcsolatban az alábbiakra: 
- Mérkőzés módosítási megállapodást, kérelmet csak a két egyesület által aláírva, 

lepecsételve lehet befogadni. 
- A 15 napon belüli módosítások díjkötelesek, melyet az MLSZ Díjfizetési rendje 

rögzít.  
- A 15 napon belül beékező mérkőzés módosításoknál a két egyesület által aláírt, 

lepecsételt kérelem mellé csatolni kell a díj befizetéséről a bizonylatot. 
 

Ha a fenti felsorolásból valamelyik tétel hiányzik, a Versenybizottság jelzést küld az 
egyesületnek, hogy nem tudja tárgyalni a kérelmet. 

 
7. Az Igazgatóság nyitvatartási rendje a következő: 

szerda – csütörtök: 13.00 órától - 16.00 óráig 
péntek:   08.00 órától – 13.00 óráig 
 

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

Ezeken a napokon nincs ügyfélfogadás! 
 

Versenybizottság határozatai 

 
171/2016/2017 
A VB Balatonfüredi FC Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
172/2016/2017 
A VB Pápateszéri SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
173/2016/2017 
A VB Nyirespuszta SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
174/2016/2017 
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. 
 
 
 

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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175/2016/2017 
A VB Vaszar SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ (2) c) 2) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 2. létszámhiányos kiállás 
tényét. Egy büntető pont levonása a Vaszar SE U19-es csapatától. 
176/2016/2017 
A VB Nagyacsád 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 Nagyacsád SE vezetőségét. 
177/2016/2017 
A VB Tihanyi FC Egyesület ügyében  el nem utazott, ki nem állt csapat miatt a LVSZ 41.§ (4) d) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította az el nem 
utazás, ki nem állás tényét. Írásbeli megrovásban részesíti a Tihany FC vezetőségét. A mérkőzést 3 
pont 3:0-val a Hárskút SE javára igazolja. 
178/2016/2017 
A VB Ganna-Döbrönte KSE Egyesület ügyében  a mérkőzés kezdési időpontjának be nem tartása 
miatt a LVSZ 34.§ (1) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a késés tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Ganna-Döbrönte KSE 
vezetőségét.  
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2016-17/146 
A FB Sárvár FC - FC Ajka mérkőzésen történtek alapján  Varga Benjámin  vendég csapat labdarúgója 
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (1) (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.17.-09.24-ig) a játéktól.   
2016-17/147 
A FB TIHANYI FC - FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB mérkőzésen történtek alapján  Stáhl Krisztián  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/148 
A FB TIHANYI FC - FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB mérkőzésen történtek alapján  Horváth Ferenc  
vendég csapat sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) b) 1) és 22.§ (1) b)  eltiltja 1 mérkőzésre 
mindennemű sportszakemberi tevékenységtől.   
2016-17/149 
A FB VÁRPALOTAI BSK - BALATONFÜREDI FC mérkőzésen történtek alapján  Kerekes Bence  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/150 
A FB VÁRPALOTAI BSK - BALATONFÜREDI FC mérkőzésen történtek alapján  Miskei István  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/151 
A FB PÉTI MTE - DUDAR SE mérkőzésen történtek alapján  Dávid Ádám  vendég csapat labdarúgója 
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/152 
A FB PÁPAI PERUTZ FUTBALL CLUB - PV ÖSKÜ FC mérkőzésen történtek alapján  Somogyi 
Richárd  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 11.§ (1) (2) a)  eltiltja 1 
bajnoki mérkőzésre.  2016-17/153 
A FB PÁPAI PERUTZ FUTBALL CLUB - PV ÖSKÜ FC mérkőzésen történtek alapján  Takács Dávid  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/154 
A FB GYULAFIRÁTÓT SE - UGOD SE mérkőzésen történtek alapján  Balta Gergely  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (3) a)  eltiltja 3 hónapra (azaz 2016.09.18.-12.18.) a 
játéktól. (mellével meglökte a játékvezetőt) 
2016-17/155 
A FB PÁPATESZÉRI SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Kovács Tamás  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 16.§ b), 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.18.-09.25-
ig) a játéktól.   
2016-17/156 
A FB BORSOSGYŐRI ISE - MEZŐLAKI SE mérkőzésen történtek alapján  Szabó Dániel  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 16.§ a)  eltilja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/157 
A FB KÜLSŐVAT SE - KINIZSI SC MIHÁLYHÁZA mérkőzésen történtek alapján  Bojsza Zoltán  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (3) a)  eltiltja 3 hónapra (azaz 
2016.09.18.-12.18.) a labdarúgással kapcsolatos mindennemű sporttevékenységtől. (megsértette a 
játékvezetőt, majd felé köpött)  
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2016-17/158 
A FB KÜLSŐVAT SE - KINIZSI SC MIHÁLYHÁZA mérkőzésen történtek alapján  Kovács István  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  eltiltja 6 bajnoki mérkőzésre.  
(folyamatosan sértegette, megfenyegette a játékvezetőt) 
2016-17/159 
A FB KÜLSŐVAT SE - KINIZSI SC MIHÁLYHÁZA mérkőzésen történtek alapján  Szeder István  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  eltiltja 6 bajnoki mérkőzésre.  
(folyamatosan sértegette, majd a mérkőzés eredményének anyagi okokból történő befolyásolásával is 
gyanúsította) 
2016-17/160 
A FB OLASZFALU SK - BAKONYBÉL SZSE mérkőzésen történtek alapján  Szöllősi Mihály  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/161 
A FB BALATON SE SZIGLIGET - BALATONSZEPEZD ÖKSC mérkőzésen történtek alapján  Mayer 
Tamás  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a), 16.§ a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/162 
A FB NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE - BALATONEDERICS SC mérkőzésen történtek alapján  Berta 
Attila Dominik  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/163 
A FB NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE - BALATONEDERICS SC mérkőzésen történtek alapján  Farkas 
Szabolcs  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 15.§ (1) a)  eltiltja 3 bajnoki 
mérkőzésre.  2016-17/164 
A FB DEVECSER SE - NEMESVÁMOS LSE mérkőzésen történtek alapján  Sipkovits Zsolt  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) b), 16.§ b)  eltiltja 1 hétre (azaz 
2016.09.16.-09.23-ig) a játéktól.   
2016-17/165 
A FB PELC - VFC USE mérkőzésen történtek alapján  Lőke Gergő  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) 
a) b), 9.§ (1) d) 1) és 15.§ (1) b)  eltiltja 2 hétre (azaz 2016.09.19.-10.03-ig) a játéktól.   
2016-17/166 
A FB PELC - VFC USE mérkőzésen történtek alapján  Neválovits Kornél  vendég csapat labdarúgója 
8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.09.19.-09.26-ig) a játéktól.   
2016-17/167 
A FB VÁRPALOTAI BSK - BALATONFÜREDI FC mérkőzésen történtek alapján  Balatonfüredi FC  
vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   8.400,- Ft, azaz Nyolcezernégyszáz 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.   
2016-17/168 
A FB PÁPATESZÉRI SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Pápateszéri 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.   
2016-17/169 
A FB NYIRESPUSZTA SE - ISE ZALAHALÁP mérkőzésen történtek alapján  Nyirespuszta SE  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.   
2016-17/170 
A FB NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE - BALATONEDERICS SC mérkőzésen történtek alapján  
Nemesgulács-Kisapáti SE  hazai 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.   
2016-17/171 
A FB NŐI LABDARÚGÓ CLUB AJKA - FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB mérkőzésen történtek alapján  
Somogyi Richárd  játékvezető mint sportszakember 3.§ a), 9.§ (2) a) és 24.§ (2) a)  írásbeli 
megrovásban részesíti.   
2016-17/172 
A FB NŐI LABDARÚGÓ CLUB AJKA - FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB mérkőzésen történtek alapján  
Rózsa Milán  játékvezető mint sportszakember 3.§ a), 9.§ (2) a) és 24.§ (2) a)  írásbeli megrovásban 
részesíti.   
2016-17/173 
A FB TIAC VSE - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján  Kis Tibor  játékvezető mint 
sportszakember 3.§ a), 9.§ (2) a) és 24.§ (2) a)  írásbeli megrovásban részesíti.   
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Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 

 
 

 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.09.22.       megyei igazgató 


