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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén szombaton 16,00-tól a Pápai Perutz FC-
Balatonfüredi FC mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
 

Tisztelt Csapatvezetők!  
 

1. Jövő hétvégén minden mérkőzés 10.22-én, azaz szombaton kerül lejátszásra. 
 

A Megyei III. osztálynál kérjük azon csapatokat, akik meg tudnak egyezni a szombat 
10.00 órai kezdésben, hogy 2016.10.17. (hétfő) 14 óráig küldjék be a megállapodást a 
Versenybizottság részére, ami ebben az esetben természetesen díjmentes. 
Nagy segítség lenne a Játékvezetői Bizottság részére, hogy a játékvezetői küldéseket ezen 
esetben teljesíteni tudják. 

 

2. 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. 

 

Versenybizottság határozatai 

 
230/2016/2017 
A VB Pápai Perutz FC Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
231/2016/2017 
A VB PV Öskü FC Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
232/2016/2017 
A VB Ősi PSK Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
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233/2016/2017 
A VB Badacsonytomaji SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
234/2016/2017 
A VB TIAC VSE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
235/2016/2017 
A VB Sümeg VSE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
236/2016/2017 
A VB Nyárád SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
237/2016/2017 
A VB Eplényi SE Egyesület ügyében  sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 37.§ (1) a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
238/2016/2017 
A VB Ajka Kristály 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 az Ajka Kristály SE U19-es csapatától. 
239/2016/2017 
A VB Tótvázsonyi 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 Tótvázsonyi SE U19-es csapatától. 
240/2016/2017 
A VB Tihanyi FC Egyesület ügyében  ki nem állás miatt a LVSZ 41.§ (4) c) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a 2. ki nem állás tényét. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a VLS Kft. (Alsóörs) javára igazolja. A Fegyelmi Szabályzat 8.§ (3) a) pontja 
alapján a VB elnöke fegyelmi eljárást kezdeményez a Tihanyi FC ellen. 
242/2016/2017 
A VB a LVSZ 46.§ (1) a) 1) alapján a Tihanyi FC visszalépését tudomásul vette, és a 2016/17. évi 
Megyei III.o. Kelet bajnokságból a csapatot kizárta.  
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2016-17/230 
A FB Pápai ELC - Kapuvári SE mérkőzésen történtek alapján  Englert Richárd  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) b), 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.10.07.-
10.14-ig) a játéktól.   
2016-17/231 
A FB Balatonfüredi USC - Csornai SE mérkőzésen történtek alapján  Gaál Roland  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) b), 14.§ (2) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.10.09.-
10.16-ig) a játéktól.   
2016-17/232 
A FB FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Süle Csaba Imre  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) b)  eltiltja 2 hétre (azaz 2016.10.08.-10.22-ig) 
a játéktól.   
2016-17/233 
A FB FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján  Szentgyörgyvári 
Krisztofer Patrik  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (1) (3) b)  eltiltja 2 hétre 
(azaz 2016.10.08.-10.22-ig) a játéktól.   
2016-17/234 
A FB VÁRPALOTAI BSK - AJKA KRISTÁLY SE mérkőzésen történtek alapján  Mundi Martin Attila  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.10.08.-
10.15-ig) a játéktól.  2016-17/235 
A FB PV ÖSKÜ FC - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Szeiler Gábor  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.10.09.-10.16-ig) a 
játéktól.   
2016-17/236 
A FB PV ÖSKÜ FC - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Török Zsolt  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) b)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.10.09.-10.16-ig) a 
játéktól.   
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2016-17/237 
A FB HERENDI PORCELÁN SK - ŐSI PSK mérkőzésen történtek alapján  Lencsés Gergő  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  eltiltja 5 bajnoki mérkőzésre. (Kritizálta a 
játékvezető ítéleteit, fenyegetőleg lépett fel ellene, a csapatkapitánynak kellett lefogni, nehogy 
tettlegesség legyen belőle) 
2016-17/238 
A FB CSOPAK SC - BADACSONYTOMAJI SE mérkőzésen történtek alapján  Szombathelyi Dávid  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/239 
A FB SZENTANTALFA NIVEGY-VÖLGY SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Kálóczi 
Dániel  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/240 
A FB SZENTANTALFA NIVEGY-VÖLGY SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Hadnagy 
Milán  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/241 
A FB SZENTANTALFA NIVEGY-VÖLGY SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Cseh Tamás  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/242 
A FB SZENTANTALFA NIVEGY-VÖLGY SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Horváth 
Ádám  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (1) (2) a)  eltiltja 1 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/243 
A FB SZENTANTALFA NIVEGY-VÖLGY SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Molnár Zsolt  
vendég csapat sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) c) 3) és 22.§ (3) a)  eltiltja 1 évre (azaz 
2016.10.09.- 2017.10.09-ig) a labdarúgással kapcsolatos mindennemű sporttevékenységtől. 
(Folyamatosan szidalmazta, kritizálta a játékvezetőt, arcon köpte)  
2016-17/244 
A FB SÜMEG VSE - TÓTVÁZSONYI SE mérkőzésen történtek alapján  Makkos Attila  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 13.§ (3) a)  eltiltja 2 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/245 
A FB PEREMARTON SC BERHIDA - BALATONKENESE SPORT CLUB mérkőzésen történtek 
alapján  Takács Milán  vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) b)  eltiltja 1 
hétre (azaz 2016.10.09.-10.16-ig) a játéktól.   
2016-17/246 
A FB NEMESVÁMOSI LSE - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján  Kovács Nándor  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/247 
A FB MAGYARGENCS SE - GECSE SK mérkőzésen történtek alapján  Pethő Balázs  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/248 
A FB DABRONY SC - MARCAL-VÖLGYE CSÖGLEI SE mérkőzésen történtek alapján  Takács Tibor  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/249 
A FB ISE ZALAHALÁP - NYIRÁD KÖZSÉGI SE mérkőzésen történtek alapján  Mencseli István  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  eltiltja 3 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/250 
A FB ISE ZALAHALÁP - NYIRÁD KÖZSÉGI SE mérkőzésen történtek alapján  Fermos László  
vendég csapat sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) c) 1) és 22.§ (1) b)  eltiltja 1 mérkőzésre 
sportszakemberi tevékenységtől.   
2016-17/251 
A FB ZÁNKA SC - DISZELI SE mérkőzésen történtek alapján  Jokesz József  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 11.§ (1) (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/252 
A FB BALATONEDERICS SC - RÉVFÜLÖPI NKSE mérkőzésen történtek alapján  Kirnbauer Tamás  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 bajnoki mérkőzésre.   
2016-17/253 
A FB BALATONEDERICS SC - RÉVFÜLÖPI NKSE mérkőzésen történtek alapján  Fülöp Zoltán  
vendég csapat sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) c) 1) és 22.§ (1) b)  eltiltja 1 mérkőzésre 
sportszakemberi tevékenységtől.   
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2016-17/254 
A FB BALATONEDERICS SC - RÉVFÜLÖPI NKSE mérkőzésen történtek alapján  Futó Balázs  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  eltiltja 6 bajnoki mérkőzésre  
(Kritizálta a játékvezető tevékenységét, meggyanúsította, hogy ellenszolgáltatás fejében befolyásolta 
a mérkőzés végkimenetelét.) 
2016-17/255 
A FB PV ÖSKÜ FC - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  Varga Csaba  hazai csapat 
sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) c) 1) és 22.§ (2) b)  eltiltja 6 mérkőzésre sportszakemberi 
tevékenységtől. (minősíthetetlen hangnemben kritizálta a játékvezető ítéleteit, meggyanúsította, hogy 
ellenszolgáltatás fejében befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét.)  
2016-17/256 
A FB DUDAR SE - PÁPAI PERUTZ FUTBALL CLUB mérkőzésen történtek alapján  Pápai Perutz FC  
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.   
2016-17/257 
A FB PV ÖSKÜ FC - TIHANYI FC mérkőzésen történtek alapján  PV Öskü FC  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.   
2016-17/258 
A FB HERENDI PORCELÁN SK - ŐSI PSK mérkőzésen történtek alapján  Ősi PSK  vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   8.000,- Ft, azaz Nyolcezer 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.   
2016-17/259 
A FB CSOPAK SC - BADACSONYTOMAJI SE mérkőzésen történtek alapján  Badacsonytomaji SE  
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.   
2016-17/260 
A FB SZENTANTALFA NIVEGY-VÖLGY SE - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  TIAC VSE  
vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és   11.000,- Ft, azaz Tizenegyezer 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.   
2016-17/261 
A FB SÜMEG VSE - TÓTVÁZSONYI SE mérkőzésen történtek alapján  Sümeg VSE  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.   
2016-17/262 
A FB BORSOSGYŐRI ISE - NYÁRÁD SE mérkőzésen történtek alapján  Nyárád SE  vendég 
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.   
2016-17/263 
A FB BAKONYBÉL SZSE - EPLÉNYI SE mérkőzésen történtek alapján  Eplényi SE  vendég 
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.   
2016-17/264 
A FB TIHANYI FC - VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ KFT mérkőzésen történtek 
alapján  Tihanyi FC  hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ (1) b) 10.§ (3) 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.  (Bajnoki mérkőzésre nem állt ki) 
2016-17/265 
A FB HERENDI PORCELÁN SK - ŐSI PSK mérkőzésen történtek alapján  Simonyi József  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a), 21.§ (1) a)  eltiltja 3 bajnoki 
mérkőzésre.   
2016-17/266 
A FB FALUSI SE GÓGÁNFA - NYIRESPUSZTA SE mérkőzésen történtek alapján  Kustos László  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a) b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (3) a)  eltiltja 5 bajnoki mérkőzésre. 
(Földön fekvő ellenfelét hátba rúgta)  
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2016-17/267 
A FB FALUSI SE GÓGÁNFA - NYIRESPUSZTA SE mérkőzésen történtek alapján  Falusi SE 
Gógánfa  hazai sportszervezet 8.§ (3) e), 9.§ (3) d) f) és 37.§ (4 ) b) e)  a következő három hazai 
mérkőzést 20 km-es távolságon kívül kell megrendeznie, és ezen mérkőzésekre szövetségi ellenőr 
küldése a sportszervezet költségére. (A mérkőzés végén a nézők a pályára tódultak, és bántalmazták 
az egyik vendég játékost is.)  
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
2. Kritikus sárga lapok információja 

 
 

 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.10.12.       megyei igazgató 


