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4/2015-16 (2015.08.11.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 
 
A Verseny és Fegyelmi Bizottságok ülésrendje a következő: 
 
Versenybizottság: Hétfő 15.00 – 16.00 óra között 
Fegyelmi Bizottság: Kedd 15.00 – 16.00 óra között 
 
Külön idézés nélkül ebben az időpontokban lehet meghallgatást kérni.  
E-mailben kérjük jelezni az igényüket! 
 
 

Regisztrációs kártya feltételek: 
 
Akinek az adott csapatra szóló regisztrációs kártyája van, az az érvényességi idejéig leülhet a 
kispadra (az Egyéb kártyával rendelkezők is!)  
 

- Vezetőedző, asszisztens edző, szakmai igazgató, kapusedző, erőnléti edző, utánpótlás 
szakágvezető, utánpótlás vezetőedző, utánpótlás edző:  
érvényes diploma és licenc kártya, (megyei I. osztályban a megbízási szerződést is 
kérjük a felületre feltölteni.) (utánpótlás kártyával rendelkező sportszakember 
mindegyik UP csapatnál leülhet a kispadra függetlenül a korosztálytól!) Egy személy 
egy felnőtt és egy UP regisztrációs kártyával is rendelkezhet.  

 
- Orvos:  

MOK kártya vagy Orvosi működési engedély kártya és MLSZ által kiadott orvosi licenc  
 

- Fizioterapeuta (gyógytornász, rehabilitációs edző), masszőr:  
OKJ végzettség  
 

- Technikai vezető:  
Egy csapatnál kettő főnek adható ki kártya (megyei I. osztályban a megbízási 
szerződést is kérjük a felületre feltölteni.) Egy mérkőzésen csak egy technikai vezető 
ülhet a kispadon. 

- Kit manager:  
Egy csapatnál kettő főnek adható ki kártya (megyei I. osztályban a megbízási 
szerződést is kérjük a felületre feltölteni.) Egy mérkőzésen mindkét Kit manager leülhet 
a kispadra. 

  
- Tolmács:  

Nyelvvizsga 
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség egységesítette a megyei honlapok felépítettségét.  
2015. 07. 15-től az alábbi URL címen leszünk elérhetőek. Az új honlap elérhetősége: 
 

http://veszprem.mlsz.hu/ 
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A Napló a 2015/2016-os szezonban is kéri a klubok, csapatok segítségét ahhoz, hogy a 
szurkolók és olvasók minél részletesebb és pontosabb beszámolókhoz jussanak. 
Minden csapatot (a megyei első osztálytól a negyedikig) arra kérünk, hogy közvetlenül (!) hazai 
mérkőzésük után, vagy minél előbb, ahogy lehet, jutassák el tudósításaikat 
szerkesztőségünknek a sport@naplo.plt.hu e-mail címre. 
 
Amit kérnek: 
 

- nézőszám 
- 2-3 mondat a meccsről (rangadó esetén lehet több is) 
- jók (mind hazai, mind vendég részről) 

 
Horváth Gábor 
újságíró, szerkesztő 
Napló, Pannon Lapok Társasága 
8200, Veszprém, Házgyári út 12. 
06/30/2932162 
 
 
Sportorvosi: 

 Felhívom a csapatok figyelmét, hogy a Magyar Kupa és a bajnokság első 
mérkőzéseire készíttessék el a sportorvosi igazolásokat. Ennek hiányában a 
játékvezetők, nem engedik a játékost pályára lépni. 
 

Játékengedélyek: 
 Felhívom a csapatok figyelmét, hogy a Magyar Kupa és a bajnokság első 
mérkőzéseire készíttessék el a játékengedélyeket. Ennek hiányában a játékvezetők, 
nem engedik a játékost pályára lépni. 

 
Amatőr szerződések, játékengedély: 

 Azon csapatok, akik amatőr szerződést kötnek a játékosaikkal az aláírást 
követően 2-3 napon belül érkeztetni kell az Igazgatóságra a fedőlappal együtt a 
dokumentumot. Az átigazolás és a játékengedély kiadása a szerződés felvitelét 
követően történhet meg. 

 
TAO: 
 Tájékoztatásul közlöm, hogy a TAO beszámolók feltöltéséhez Németh Zsoltné kollégánk 
tud segítséget adni. Elérhető a 30/5889001 telefonszámon, hétköznap 8-16 óra között. Mivel 
régiós (Komárom Fejér Veszprém) feladatról van szó, amennyiben nem tudják elérni, hívhatják 
a TAO felületen lévő segítő telefonszámot is vagy kollégánk visszahívja Önöket. 
 
 

Versenybizottság határozatai 

 
15./2015/16. 
A VB Nyárád Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
16./2015/16. 
A VB Olaszfalu Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/a) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás 
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti az Olaszfalui SK csapatát. 
 
17./2015/16. 
A VB Nemesgulács-Kisapáti Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 
létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Nemesgulács-Kisapáti SE 
csapatát. 
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18./2015/16. 
A VB Tapolcafő Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/a) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás 
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Tapolcafői SE csapatát. 
 
19./2015/16. 
A VB Gecse Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/a) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért 
írásbeli megrovásban részesíti a Gecse SE csapatát. 
 
20./2015/16. 
A VB Malomsok Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/a) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás 
tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Malomsok SE csapatát. 
 
21./2015/16. 
A VB Dáka Egyesület ügyében  létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 54.§ (6/a), 62.§ 
(3), 62.§ (6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal 
megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Dáka SE 
csapatát. A mérkőzés félbeszakadt, mert a hazai csapat létszáma sérülések miatt 7 fő alá csökkent. A 
VB mérkőzés pályán elért eredményét (0:11) jóváhagyja. 
 
22./2015/16. 
A VB Káptalanfa Egyesület ügyében  Ki nem állás miatt a LVSZ 57.§ (4) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét. A mérkőzést 3 pont 
3:0-val a Szentgál SE javára igazolja. A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4/a) pontja és Magyar Kupa 
versenykiírásának 3. pontjának be nem tartása miatt az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
23./2015/16. 
A VB Jásd Egyesület ügyében  Ki nem állás miatt a LVSZ 57.§ (4), 56.§ (3/b) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a Hajmáskéri SE javára igazolja. A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4/a) pontja és 
Magyar Kupa versenykiírásának 3. pontjának be nem tartása miatt az ügyet átadja a Fegyelmi 
Bizottságnak. 
 
24./2015/16. 
A VB Külsővat Egyesület ügyében  Ki nem állás miatt a LVSZ 57.§ (4), 56.§ (3/b) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a Nemesgörzsönyi SE javára igazolja. A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4/a) 
pontja és Magyar Kupa versenykiírásának 3. pontjának be nem tartása miatt az ügyet átadja a 
Fegyelmi Bizottságnak. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0001 
A FB Kovács Gábor (399510) labdarúgó Somlóvásárhely 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. §  (2) a)     1 
(egy)   Magyar  Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0002 
A FB Varga Krisztián (276941) labdarúgó Nyárád 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 77. §   a)     1 (egy)   
Magyar  Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0003 
A FB Szakács Zoltán (271893) labdarúgó Nyárád 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)   
Magyar  Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0004 
A FB Treiber Sebastian (157258) labdarúgó Hárskút 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 76. § (2)  b)   4 (négy) 
hétre, azaz (2015.08.09.-2015.09.06-ig)  a játéktól eltiltja (Ellenfelét nyakánál fogva lerántotta, 
cselekedete súlyos következménnyel járhatott volna.) 
 
2015-16/0005 
A FB Lampérth Lórán (190635) labdarúgó Balatonszepezd 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 
(egy)   Magyar  Kupa mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0006 
A FB Vereb Gergő (257857) labdarúgó Ganna-Döbrönte 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     2 
(kettő)  Magyar  Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0007 
A FB Horváth Balázs (358796) labdarúgó Városlőd 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 76. § (2)  b)   4 (négy) 
hétre, azaz (2015.08.09.-2015.09.06-ig)  a játéktól eltiltja (A játékos a javára szóló bírói döntést 
követően önbíráskodást végzett - ellenfelét megütötte -,aminek a pályán nincs helye.) 
 
 
2015-16/0008 
A FB Kovács Dávid (126161) labdarúgó Városlőd 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)  2 (kettő)   
Magyar  Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0009 
A FB Nyárád sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)   6.400, - Ft, azaz Hatezernégyszáz  
forint pénzbüntetéssel sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. 
napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget von 
maga után  
 
2015-16/0010 
A FB Káptalanfa sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b) 13. §   15.000,- Ft, azaz 

Tizenötezer  forint pénzbüntetéssel sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját 

követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi 

vétséget von maga után (A Versenyszabályzat megszegése. Minden előzetes bejelentés nélkül a 

csapat a mérkőzés helyszínére nem utazott el.) 

 
 
2015-16/0011 
A FB Jásd sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b) 13. §    15.000,- Ft, azaz Tizenötezer  

forint pénzbüntetéssel sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. 

napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget von 

maga után (A Versenyszabályzat megszegése. A Versenybizottság nem fogadta el a mérkőzés 

lemondását. A csapat ennek ellenére nem jelent meg a mérkőzés helyszínén.) 

 
2015-16/0012 
A FB Külsővat sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b) 13. §   15.000,- Ft, azaz 

Tizenötezer  forint pénzbüntetéssel sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját 

követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi 

vétséget von maga után (A Versenyszabályzat megszegése. A Versenybizottság nem fogadta el a 

mérkőzés lemondását. A csapat ennek ellenére hazai pályán nem állt ki.) 

 
 

Mellékletek 

 
 
 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.08.11.       megyei igazgató 


