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Tájékoztatás 

Élő közvetítés aVLS KFt – Csetény SE mérkőzésről a hétvégén 
16.30-kor Vasárnap 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 

 
 
Tisztelt Csapatvezetők! 
 
Kezdődnek az OTP Bozsik Program eseményei! 
 
A program a magyar labdarúgás utánpótlásának alapja. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
komoly támogatást ad a csapatoknak a program lebonyolítására és a részt vevő egyesületek 
edzők támogatására. 
 
Felhívom a figyelmet, hogy a Labdarúgás Versenyszabályzata az OTP Bozsik programra 
vonatkozóan is szankciókat fogalmaz meg a létszámhiányos, és meg nem jelent csapatokkal 
szemben, függetlenül attól, hogy kötelezően indított vagy csak benevezett csapatról van szó. 
 
Az LVSZ-ben megfogalmazottakon kívül Rugovics Vendel szakmai igazgató jogosult a 
létszámhiányos, ill. a meg nem jelent csapatok egyesületi és edzői támogatásának részleges, 
vagy teljes megvonását jelezni az MLSZ megfelelő osztálya felé. 
 
Az alábbiakban kiemeltem az LVSZ-ből az ide vágó szakaszokat. 
 

58.§  
Utánpótlás csapatok létszámhiányos kiállásával  
és elmaradt mérkőzéseivel kapcsolatos eljárási rend  
 
(2) Ha egy sportszervezet szerepeltetésre kötelezett bármely utánpótlás csapata(i) 
létszámhiányosan áll(nak) ki a bajnoki-, kupa-, torna mérkőzésre a Versenybizottság 
eljár a vétkes sportszervezettel szemben.  
 
(3) Ha egy sportszervezet szerepeltetésre kötelezett bármely utánpótlás csapata(i) nem 
áll(nak) ki a bajnoki-, kupa mérkőzésre, illetve az MLSZ versenykiírásában szereplő 
kötelező utánpótlás program egy tornájára a Versenybizottság eljár a vétkes 
sportszervezettel szemben.  
 
(5) Az utánpótlás torna illetve mérkőzés lemondása – amennyiben a lemondást a 
Versenybizottság nem fogadja el - ki nem állásnak minősül. 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
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(6) Ha egy sportszervezet szerepeltetésre kötelezett bármely utánpótlás csapata(i) 
létszámhiányosan áll(nak) ki a bajnoki-, kupa-, torna mérkőzésre a következők szerint 
kell eljárni:  
 
a) első létszámhiányos kiállás esetén írásbeli megrovás  
 
Az ezt követő esetekben - a Versenybizottság jogerős határozatában megállapította a 
létszámhiányos kiállás tényét -, a Versenybizottság az alábbiak szerint jár el:  
 
b) második létszámhiányos kiállás esetén 1 büntetőpont levonása a létszámhiányosan 
kiálló csapattól;  

 
c) harmadik létszámhiányos kiállás esetén 1 büntetőpont levonása a sportszervezet 
felnőtt csapatának évi összeredményéből;  
 
d) negyedik és minden további létszámhiányos kiállás esetén egy büntetőpont levonása 
a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből;  
 
(7) Ha egy sportszervezet szerepeltetésre kötelezett, vagy nevezés alapján a 
bajnokságban részt vevő bármely utánpótlás csapata(i) nem áll(nak) ki a bajnoki 
mérkőzésre, illetve az MLSZ versenykiírásában szereplő kötelező utánpótlás program 
egy tornájára – Versenybizottság jogerős határozatában megállapította a ki nem állás 
tényét - ügyükben a következők szerint kell eljárni:  
 
a) első ki nem állás esetén írásbeli megrovás  

b) második ki nem állás esetén 3 büntetőpont levonása az adott mérkőzésen ki nem álló 
csapattól;  

c) harmadik ki nem állás esetén a sportszervezet felnőtt csapatának évi 
összeredményéből 3 büntetőpont levonása;  
 
d) negyedik és minden további ki nem állás esetén a sportszervezet felnőtt csapatától 
további három büntetőpont levonása;  
 

Coerver Szeminárium Székesfehérváron három kredit pontért! 

Értesítsék edzőiket! 
Bővebben a mellékletben, ill. kattintson a képre! 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hYgmePNnfgU
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Versenybizottság határozatai 

 
81./2015/16. 
A VB Hajmáskér Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
82./2015/16. 
A VB Balatonkenese Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
83./2015/16. 
A VB FAK Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
84./2015/16. 
A VB Pét Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
85./2015/16. 
A VB Somlóvásárhely Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi 
Bizottságnak. 
 
86./2015/16. 
A VB Ugod Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6)a) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért 
írásbeli megrovásban részesíti az Ugod SE U14-es csapatát. 
 
87./2015/16. 
A VB Malomsok Egyesület ügyében  Ki nem állás miatt a LVSZ 55.§ (5) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét, ezért a 3 bajnoki 
pontot 3-0 gólkülönbséggel a Pápateszéri SE javára igazolja. A FSZ 7.§ 4/a és a MK 
versenykiírásának 3. pontjának be nem tartása miatt az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
88./2015/16. 
A VB Gyulafirátót Egyesület ügyében  El nem utazott, ki nem állt csapat miatt a LVSZ 55.§ (7) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította az el nem 
utazás, ki nem állás tényét. A 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen (Fűzfői AK) női 
csapatának javára igazolja. Ezen kívül a tavaszi fordulóra a Gyulafirátót SE elveszti pályaválasztói 
jogát és köteles az ellenfélhez utazni. A Versenyszabályzat 55.§ (8/a) alapján 3 büntető pont levonása 
az évi összeredményből. 
 
89./2015/16. 
A VB SK Ajka-Padragkút Egyesület ügyében  El nem utazott, ki nem állt csapat miatt a LVSZ 58.§ (7) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította az el nem 
utazás, ki nem állás tényét, ezért írásbeli figyelmeztetésben részesíti az egyesületet. A 3 bajnoki 
pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen (FC Ajka, Nemesvámos LSE) csapatának javára igazolja. Ezen 
kívül a tavaszi fordulóra az SK Ajka-Padragkút elveszti pályaválasztói jogát és köteles az 
ellenfelekhez utazni. 
 
90/2015/16. 
A VB Pápateszéri SE – Badacsonytomaj SE U19-es mérkőzés Óvása ügyében a LVSZ 64.§(9/h),16/c 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB az óvásnak helyt ad. A mérkőzést 3 pont 3-0-val 
a Badacsonytomaj SE javára igazolja. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0071 
A FB Szórádi György (170577) labdarúgó Nemesszalók 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b) 82. § 
(2)  b)   1 (egy) hónapra (azaz 2015.09.02.-10.03-ig) a  játéktól eltiltja  
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2015-16/0072 
A FB Szabó Zoltán (207360) labdarúgó Dörögd-Halimba 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 
(egy)   Magyar  Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0073 
A FB Kizmus Jácint (196944) labdarúgó Somló 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 77. §   b) 82. § (1)  b)   1 
(egy) hétre (azaz 2015.09.02.-09.10-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0074 
A FB Óvári Gyula (223611) labdarúgó Hajmáskér 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       4 (négy) 
hétre (azaz 2015.09.02.-10.03-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0075 
A FB Keller Zsolt (250451) labdarúgó Hajmáskér 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       6 (hat) 
hónapra (azaz 2015.09.02.-2016.03.03-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0076 
A FB Vozár Máté (519216) labdarúgó Nemesvámos 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)   
Magyar  Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0077 
A FB Bakos Tibor (511094) sportszakember Balatonkenese 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 83. § (1)  a) 13. §       
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti.      
 
2015-16/0078 
A FB Szabó Zsolt (148739) labdarúgó Öskü 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0079 
A FB Bíró Attila (194818) labdarúgó Csetény 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0080 
A FB Venczel Zoltán (260124) labdarúgó Pápai Perutz 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0081 
A FB Kiss László (188910) labdarúgó Ajka Kristály 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0082 
A FB Kósa Richárd Krisztián (633327) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 77. §   b) 75. § 
(2)  b)   1 (egy) hétre (azaz 2015.09.05.-09.12-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0083 
A FB Kazári Péter (258035) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (1)  b)       1 (egy) hétre 
(azaz 2015.09.05.-09.12-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0084 
A FB Stolmár Kristóf (353903) labdarúgó Balatonalmádi 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 77. §   b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.09.06.-09.13-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0085 
A FB Tóth Zoltán (286169) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 (egy) hétre 
(azaz 2015.09.06.-09.13-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0086 
A FB Pacsuta Norbert (304430) labdarúgó Szentantalfa 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.09.06.-09.13-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0087 
A FB Pommer Sándor (283163) labdarúgó Nemesgörzsöny 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 82. 
§ (1)  a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0088 
A FB Kalmár Bálint (239497) labdarúgó Mihályháza 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0089 
A FB Schmidthhoffer István (222496) labdarúgó Csót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0090 
A FB Fekete Rajmund (337592) labdarúgó Nyirád 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. §   a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0091 
A FB Varga Tamás (169367) labdarúgó Mezőlak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     4 (négy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0092 
A FB Sári László (243426) labdarúgó Márkó 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 77. §   a) 75. § (2)  a) 1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0093 
A FB Varga Attila (190561) labdarúgó Somlóvásárhely 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 82. § (1)  
a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0094 
A FB Nagy Zsuzsanna (639418) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 77. §   a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0095 
A FB Hajmáskér sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)  5.600.- Ft, azaz Ötezerhatszáz  
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  
 
2015-16/0096 
A FB Balatonkenese sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)   5.000.- Ft, azaz Ötezer  
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  
 
2015-16/0097 
A FB FAK sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)    6.000.- Ft, azaz Hatezer  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  
 
2015-16/0098 
A FB Pét sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)     6.000.- Ft, azaz Hatezer  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  
 
2015-16/0099 
A FB Somlóvásárhely sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)   4.800.- Ft, azaz 
Négyezernyolcszáz  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  
 
2015-16/0100 
A FB Malomsok 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 (Versenyszabályzat megsértése. Hazai pályán nem állt ki Magyar Kupa 
mérkőzésen.) 
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2015-16/0101 
A FB Pencz Norbert (137661) sportszakember Várpalota 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 83. § (1)  a, b)     1 
(egy)  bajnoki mérkőzésre a   kispadtól  eltiltja. 
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
2. Coerver Szeminárium 

 
 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.09.09.       megyei igazgató 


