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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 

 
 
Tisztelt Csapatvezetők! 
 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jegyzőkönyv kitöltése az elektronikus felületen a csapatvezetők 
feladata, nem a játékvezetőké! A játékvezetők a saját felületükön a már kitöltött csapatnévsor 
alapján tudnak dolgozni.  
Kérek minden csapatvezetőt, hogy a mérkőzés előtt fél órával töltse ki az elektronikus 
jegyzőkönyvet. 
 
 
Kezdődnek az OTP Bozsik Program eseményei! 
 
Mellékelten küldjük a Bozsik egyesületi eseménynaptárt. Kérjük, hogy a csapatvezetők az adott 
hétvégén a mérkőzés előtt egyeztessenek az alközpont vezetőkkel. 
 
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.  
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
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(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. 
(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 

 
120./2015/16. 
A VB Herend Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
121./2015/16. 
A VB Balatonederics Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
122./2015/16. 
A VB Márkó 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 Márkó SE csapatát. 
 
123./2015/16. 
A VB Peremarton 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 a Peremarton SC Berhida U16-os csapatát. 
 
124./2015/16. 
A VB Pét 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 a Péti MTE U16-os csapatát. 
 
125./2015/16. 
A VB Gyulafirátót 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 Gyulafirátót SE női csapatát. 
 
126./2015/16. 
A VB Vanyola 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 Mihályháza SE tartalék csapata javára igazolja. A Vanyola SE tartalék csapata a 2. fordulóra 
(2015.11.01.) elvesztette pályaválasztói jogát, utaznia kell Mihályházára. A FSZ 7.§ (4) pontja alapján 
fegyelmi eljárást kezdeményez az egyesület ellen. 
 
127./2015/16. 
A VB Malomsok Egyesület ügyében  Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 54.§ (6/a), 
62.§ (6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 
létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Malomsok SE felnőtt csapatát. A 
mérkőzés az 55. percben félbeszakadt, mert hazai csapat létszáma 7 fő alá csökkent. A VB a 
mérkőzés pályán elért eredményét jóváhagyja. (1:7). 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0102 
A FB Czepek Péter (353352) labdarúgó FC Ajka 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 72. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.09.12.-09.19-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0103 
A FB Marosi István (151041) labdarúgó Herend 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0104 
A FB Suri Márk (341097) labdarúgó Herend 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b) 77. §   b)   1 (egy) 
hétre (azaz 2015.09.12.-09.19-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0105 
A FB Lendvai Roland (327938) labdarúgó Úrkút 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 77. §   b)       1 (egy) hétre 
(azaz 2015.09.12.-09.19-ig)  a játéktól eltiltja  
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2015-16/0106 
A FB Sánta Kornél (239527) labdarúgó Tótvázsony 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 77. §   a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0107 
A FB Csekő Bence (369395) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.09.12.-09.19-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0108 
A FB Szombathelyi Ferenc (192978) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  
b)       1 (egy) hétre (azaz 2015.09.12.-09.19-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0109 
A FB Molnár Mátyás (234216) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (1)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.09.12.-09.19-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0110 
A FB Nádasdi Zsolt (480184) labdarúgó Szentantalfa 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 74. § (2)  b)       2 
(kettő) hétre (azaz 2015.09.12.-09.26-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0111 
A FB Varga Péter (392805) labdarúgó Dörögd-Halimba 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.09.13.-09.20-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0112 
A FB Somogyi Dávid (166327) labdarúgó Adásztevel 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     2 (kettő)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0113 
A FB Cseh Tamás (302976) labdarúgó Csót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 82. § (1)  a) 2 
(kettő)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0114 
A FB Sándor Ferenc (234342) labdarúgó Nemesgörzsöny 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 76. § (2)  a)     4 
(négy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0115 
A FB Talabér Róbert (206776) labdarúgó Marcalgergelyi 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 76. § (2)  a)     4 
(négy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0116 
A FB Funtek Gábor (163810) labdarúgó Csót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 77. §   a) 82. § (1)  a) 3 
(három)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0117 
A FB Horváth János (103577) labdarúgó Balatonederics 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (1)  a) 75. § 
(2)  a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0118 
A FB Barta László (124544) labdarúgó Balatonederics 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     4 
(négy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0119 
A FB Farkas László (187219) labdarúgó Dabrony 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0120 
A FB Domonkos Richárd (124765) labdarúgó Szigliget 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0122 
A FB Pauer Krisztián (392729) labdarúgó Balatonfüred 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 72. § (2)  b) 82. § (1)  
b)   1 (egy) hétre (azaz 2015.09.13.-09.20-ig) a  játéktól eltiltja  
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2015-16/0123 
A FB Orsós Ferenc Richárd (423798) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 72. § (2)  b) 78. §   
b)   1 (egy) hétre (azaz 2015.09.13.-09.20-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0124 
A FB Ábrahám Patrik (692454) labdarúgó Vaszar 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 78. §   b)       1 (egy) hétre 
(azaz 2015.09.13.-09.20-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0125 
A FB Csupor Katalin Mónika (685600) labdarúgó FAK 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0126 
A FB Pintér Csaba (404448) sportszakember Pét 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 85. § (1)  a)    Írásbeli 
figyelmeztetésben részesíti. 
 
2015-16/0127 
A FB Herend sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)         8.400.- Ft, azaz 
Nyolcezernégyszáz  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  
 
2015-16/0128 
A FB Balatonederics 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  
 
2015-16/0129 
A FB Vanyola 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. Bajnoki mérkőzésen nem állt ki.) 
 
2015-16/0130 
A FB Herend sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  a, d) 86. § (1)  a)        Írásbeli figyelmeztetésben 
részesíti. Három hazai mérkőzésre szövetségi ellenőr saját költségre. 
 

Fellebbviteli Bizottság határozatai 

 

1./2015/16 

A Fellebbviteli Bizottság Király Lajos Zoltán Devecser játékosa ügyében a Fegyelmi Bizottság 2015-
16/0013. számú határozatát megváltoztatja, és a játéktól eltiltás büntetés mértékét 3 (három) heti 
időtartamra mérsékli. 
 

2./2015/16 

A Fellebbviteli Bizottság Cseh Tamás Sümeg játékosa ügyében a Fegyelmi Bizottság 2015-16/0014. 
számú határozatát helybenhagyja. 
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
2. Bozsik Egyesületi Eseménynaptár 

 
 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.09.16.       megyei igazgató 


