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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
Élő közvetítés lesz a hétvégén is! A mérkőzést a honlapon 

találják! 

 
 
Tisztelt Csapatvezetők! 
 

Az Igazgatóság az idén is megrendezi az immár hagyományos Téli Kupa 
versenysorozatát! 

Versenykiírás és nevezési lap letölthető a honlapunkról! 
 
A nevezési határidőt 2015. 11. 13-án 12.00-ig meghosszabbítjuk! 
 
 
 

Versenybizottság határozatai 

 
236./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. 
 
237./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. 
 
238./2015/16. 
A VB Ajka Kristály Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
239./2015/16. 
A VB Csabrendek Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
240./2015/16. 
A VB Ősi Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
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241./2015/16. 
A VB Nyirád Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
242./2015/16. 
A VB Kislőd Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
243./2015/16. 
A VB Mihályháza 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 Mihályháza SE tartalék csapatát. 
 
244./2015/16. 
A VB Öskü 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 PV Öskü FC U19-es csapatától. 
 
245./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 U19-es csapatát. A 
mérkőzést a 84. percben a játékvezető félbeszakította, mert a vedég csapat létszáma 7 fő alá 
csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (11:0) jóváhagyja. 
 
246./2015/16. 
A VB Pét Egyesület ügyében  III. Bozsik U11, U13-as tornán való ki nem állás miatt a LVSZ  58.§ (6/c) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 3. ki nem 
állás tényét. Egy büntető pont levonása a Péti MTE felnőtt csapatának évi összeredményéből. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0240 
A FB Papp Dávid (569737) labdarúgó PELC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (1)  b)       1 (egy) hétre 
(azaz 2015.10.17.-10.24-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0241 
A FB Mogyorósi Milán (197155) labdarúgó FC Ajka 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b) 82. § (1)  b)   
1 (egy) hétre (azaz 2015.10.17.-10.24-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0242 
A FB Kötél Róbert (568952) labdarúgó Balatonfüred 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.10.17.-10.24-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0243 
A FB Bódis Richárd (152999) labdarúgó Öskü 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (1)  a)     2 (kettő)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0244 
A FB Pupos Krisztián (206456) labdarúgó TIAC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0245 
A FB Kenyeres Zsombor (242980) labdarúgó Sümeg 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0246 
A FB Ring Csaba (173906) labdarúgó Gyulafirátót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     2 (kettő)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0247 
A FB Molnár Ádám (258375) labdarúgó Herend 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 77. §   b)       1 (egy) hétre 
(azaz 2015.10.17.-10.24-ig)  a játéktól eltiltja  
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2015-16/0248 
A FB Török Zsolt (210477) labdarúgó Öskü 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 77. §   b)       1 (egy) hétre (azaz 
2015.10.17.-10.24-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0249 
A FB Horváth Richárd (571096) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 78. §   b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.10.18.-10.25-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0250 
A FB Óhegyi Norbert (359933) labdarúgó Nemesvámos 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 76. § (1)  a)     2 
(kettő)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0251 
A FB Szállási Bálint (266956) labdarúgó Magyarpolány 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 72. § (1)  
a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0252 
A FB Auer László (239230) labdarúgó Csabrendek 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0253 
A FB Szalai Péter (122391) labdarúgó Dörögd-Halimba 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (1)  a)     1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0254 
A FB Csík Milán (196646) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0255 
A FB Háhn Bálint (193031) labdarúgó Pápateszér 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (1)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.10.18.-10.25-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0256 
A FB Kovács Tamás (465572) labdarúgó Pápateszér 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (1)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.10.18.-10.25-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0257 
A FB Bakody György (2768/25) labdarúgó Pápateszér 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (1)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.10.18.-10.25-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0258 
A FB Szalóki Péter (393071) labdarúgó Nemesszalók 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (1)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.10.18.-10.25-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0259 
A FB Megyimóri Dániel (476683) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (1)  b)       
1 (egy) hétre (azaz 2015.10.18.-10.25-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0260 
A FB Csíkány Árpád (219769) labdarúgó Somló 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0261 
A FB Albert Bálint (277181) labdarúgó Vanyola 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 77. §   a)     1 (egy)     bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0262 
A FB Ruff Szabolcs (472089) labdarúgó Csót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 72. § (2)  a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0263 
A FB Kovács Péter (253658) labdarúgó Nyirád 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0264 
A FB Mencseli István (154605) labdarúgó Nyirád 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 76. § (2)  a)     3 (három)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0265 
A FB Farkas Szabolcs (184801) labdarúgó Balatonederics 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     3 
(három)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0266 
A FB Zsani László (238537) labdarúgó Mezőlak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0267 
A FB Csejtei Attila (1051617) labdarúgó Kislőd 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     2 (kettő)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0268 
A FB Etlinger András (350814) labdarúgó Herend 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.10.18.-10.25-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0269 
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  
 
2015-16/0270 
A FB FAK 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  
 
2015-16/0271 
A FB Ajka Kristály 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  
 
2015-16/0272 
A FB Csabrendek 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  
 
2015-16/0273 
A FB Ősi 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  
 
2015-16/0274 
A FB Nyirád 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  
 
2015-16/0275 
A FB Kislőd 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  
 
2015-16/0276 
A FB Baranov Jevgenyij (184084) sportszakember PELC 7. § (3)  a) 10. § (3)  c, a)         4 (négy) 
bajnoki mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől eltiltja  
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Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.10.22.       megyei igazgató 


