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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén felkerül a csatornára a két 100%-s csapat 

mérkőzése az Úrkút-Veszprém összecsapás! 

 
 
Tisztelt Csapatvezetők! 
 
Felmerült, kérdésként, hogy az U-14, U16 kelet bajnokság tabellája nem mutatja minden 
lejátszott mérkőzés eredményét. Azokban az esetekben előfordulhat, ahol előre hozott 
mérkőzéseket játszottak le korábban. Pl. 10-11. fordulóból lejátszottak már mérkőzést. 
A rendszer az aktuális heti fordulóba tartozó mérkőzésekből vesz adatokat, így nem számol 
azon mérkőzésekkel, amelyek későbbi fordulóhoz tartoznak.  
A valós tabella megtekinthető, ha a forduló számai közül későbbit választanak ki, pl. a 
legutolsót. 
MLSZ adatbank 
 
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. 
 
Fényképek érvényességi ideje: 
 A Versenyengedélyek és sportorvosi lapok fényképeinek érvényességi ideje 
meghatározott idő után lejár. A lejárt határidejű fényképek a versenyengedély érvényességét 
nem befolyásolják. Cserélni a következő versenyengedély kiváltásakor átigazoláskor ill. 
sportorvosi kártya nyomtatásakor szükséges. 
 
Futsal nevezés: 
Mellékeljük a futsal nevezési dokumentációt. 
Kérem, 2015. 09. 30-ig küldjék vissza számunkra. (levélben vagy e-mailben szkennelve) 
Jelen pillanatban nem kell semmit befizetni. 
Kérek mindenkit gondolja át felelősséggel milyen csapatokat kíván indítani. A nevezések alapján 
állítjuk ki a számlákat készítjük el a csoportbeosztásokat a lebonyolítási formát és véglegesítjük a 
kiírásokat. Terveink szerint a mérkőzések helyszíneinek terembérletét az Igazgatóság fogja fizetni. 
 
Az OTP Bozsik Program eddigi tapasztalatai! 
 
Rugovics Vendel Szakmai Igazgató az alábbi csapatokat a létszámhiány ill. a ki nem állás miatt 
az első alkalom után írásbeli figyelmeztetésben részesítette: 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
http://igazgatosagok.mlsz.hu/eredmenyek/?county_id=veszprem&d=0&evad=14&szervezet=19&verseny=13632
http://igazgatosagok.mlsz.hu/eredmenyek/?county_id=veszprem&d=0&evad=14&szervezet=19&verseny=13632
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Perutz FC, Peremarton SC Berhida, Péti MTE, Nemesvámosi LSE, Tótvázsonyi SE, Dáka SE 
 
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.  
 
(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;  
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Coerver Szeminárium Székesfehérváron három kredit pontért! 

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

 
 

Versenybizottság határozatai 

 
144./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. 
 
145./2015/16. 
A VB Öskü Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
146./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. 
 
147./2015/16. 
A VB Sümeg Egyesület ügyében  Létszámhiány, félbeszadt mérkőzés miatt a LVSZ 58.§ (6/a), 62.§ 
(6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 
létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Sümeg VSE U19-es csapatát. A 
mérkőzés a 82. percben félbeszakadt, mert a hazai csapat létszáma sérülések miatt 7 fő alá csökkent. 
A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (0:10) jóváhagyja. 
 
148./2015/16. 
A VB Pápateszér 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 Pápateszéri SE U19-es csapatát. 
 
149./2015/16. 
A VB Devecser Egyesület ügyében  Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 58.§ (6/a), 
62.§ (6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 
létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Devecser SE U16-os csapatát. A 
mérkőzés a 75. percben félbeszakadt, mert a vendég csapat létszáma sérülések miatt 7 fő alá 
csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (21:0) jóváhagyja. 
 
150./2015/16. 
A VB TIAC 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 TIAC VSE U16-os csapatát. 
 
151./2015/16. 
A VB Balatonkenese 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 Balatonkene SC U14-es csapatát. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hYgmePNnfgU
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152./2015/16. 
A VB TIAC 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 TIAC VSE U14-es csapatát. 
 
153./2015/16. 
A VB Tapolcai ÖFC 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 Tapolcai ÖFC női csapatát. 
 
154./2015/16. 
A VB Vanyola Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/b) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 2. létszámhiányos kiállás tényét. Egy 
büntető pont levonása a Vanyola SE tartalék csapatától. 
 
155./2015/16. 
A VB Pét Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/b) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 2. létszámhiányos kiállás tényét. Egy 
büntető pont levonása a Péti MTE U16-os csapatától. 
 
156./2015/16. 
A VB Malomsok 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 Marcalgergelyi SE felnőtt 
csapatának javára igazolja. Ezen kívül  a Malomsok SE elveszti pályaválasztói jogát és köteles 
2016.04.03-án az ellenfélhez utazni. A Versenyszabályzat 55.§ (8/a) alapján 3 büntető pont levonása 
az évi összeredményből. A VB az FSZ 7.§ (4) pontja alapján fegyelmi eljárást kezdeményez a csapat 
ellen. 
 
157./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 Csabrendek FC női 
csapatának javára igazolja. Ezen kívül a tavaszi fordulóra a Gyulafirátót SE elveszti pályaválasztói 
jogát és köteles az ellenfélhez utazni. A Versenyszabályzat 55.§ (8/b) alapján 4 büntető pont levonása 
az évi összeredményből. Felhívjuk a csapat figyelmét, hogy a Versenyszabályzat 55.§ (8/c) pontja 
alapján a harmadik ki nem állás után a csapatot ki kell zárni a bajnokságból 
 
158./2015/16. 
A VB  Egyesület ügyében  Mérkőzés megszakítása, beszüntetése miatt a LVSZ 62.§ (1) (2/b) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a mérkőzés 
félbeszakadásának  tényét. A mérkőzés az időjárás miatt a 71. percben félbeszakadt. A VB a 
mérkőzés pályán elért eredményét (4:0) jóváhagyja. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0131 
A FB Orbán András (110746) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0132 
A FB Szabó Bence (224600) labdarúgó Peremarton 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0133 
A FB Horváth Roland (364611) labdarúgó Öskü 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0134 
A FB Szalai László (113366) labdarúgó FAK 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0135 
A FB Humli Péter (149235) labdarúgó FAK 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0136 
A FB Piczinger Zsolt Ferenc (269098) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b) 77. 
§   b)   1 (egy) hétre (azaz 2015.09.19.-09.26-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0137 
A FB Kertész Márk Patrik (526238) labdarúgó Öskü 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.09.19.-09.26-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0138 
A FB Kovács Tamás (465572) labdarúgó Pápateszér 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0139 
A FB Szajlai Péter (121764) labdarúgó Csopak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a) 72. § (2)  a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0140 
A FB Csik Zsolt (176155) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0141 
A FB Stein Balázs (350786) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 82. § (1)  
a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0142 
A FB Hatos Patrik (298642) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (1)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.09.20.-09.27-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0143 
A FB Bauer Zoltán Tamás (464831) labdarúgó Csopak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 78. §   b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.09.20.-09.27-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0144 
A FB Mátyás Erik (193323) labdarúgó Csót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     4 (négy)     bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0145 
A FB Knapp Gergely (360313) labdarúgó Malomsok 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 77. §   a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0146 
A FB Schmidthhoffer István (222496) labdarúgó Csót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 76. § (2)  a)     6 (hat)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja (Földre lökte ellenfelét, majd ököllel arcon ütötte) 
 
2015-16/0147 
A FB Szeder István (211396) labdarúgó Mihályháza 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     3 (három)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja (Mellkason lökte ellenfelét) 
 
2015-16/0148 
A FB Császár Gábor (631045) labdarúgó Somló 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0149 
A FB Lutor János (188113) labdarúgó Monostorapáti 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0150 
A FB Illés Zsolt (176291) labdarúgó Káptalantóti 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0151 
A FB Peng Kristóf (231557) labdarúgó Nagytevel 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 77. §   a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0152 
A FB Németh Bálint (1052161) labdarúgó Bakonybél 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     2 (kettő)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0153 
A FB Treiber Sebastian (157258) labdarúgó Hárskút 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (3)  a)       3 
(három) hónapra (azaz 2015.09.20.-12.20-ig)  a játéktól eltiltja (Szidalmazta a játékvezetőt, majd feléje 
köpött) 
 
2015-16/0154 
A FB Balogh Roland (238855) labdarúgó Dörgicse 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0155 
A FB Baráth István (161364) labdarúgó Diszel 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0156 
A FB Herend sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)         7.200.- Ft, azaz 
Hétezerkettőszáz  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  
 
2015-16/0157 
A FB Öskü 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  
 
2015-16/0158 
A FB Balatonkenese sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)         7.000.- Ft, azaz 
Hétezerkettőszáz  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  
 
2015-16/0159 
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. Bajnoki mérkőzésen nem állt ki) 
 
2015-16/0160 
A FB Máté Dávid (517665) labdarúgó Borsosgyőri ISE 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 74. § (2)  a)     2 
(kettő)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0161 
A FB Petrákovics Gábor (157866) labdarúgó Nyárád 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 74. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0162 
A FB Nyárád SE sportszervezetet  7. § (4)  a) 10. § (4)  c, d) 98. § (1)  b)        Egy hazai mérkőzésre a 
rendezői létszámot 8 főre emelni, illetve 1 hazai mérkőzésre szövetségi ellenőr fogadása az egyesület 
költségére.      
 

 

 

 

 

 

 



 

Magyar Labdarúgó Szövetség 2015-2016 ( 10. ) számú Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő 
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
2. Bozsik Egyesületi Eseménynaptár 
3. Futsal nevezési dokumentáció 

 
 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.09.23.       megyei igazgató 


