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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 

 
256./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. 
 
257./2015/16. 
A VB Devecser Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
258./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. 
 
259./2015/16. 
A VB Csopak Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
260./2015/16. 
A VB Mihályháza 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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261./2015/16. 
A VB Adásztevel 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 Adászteveli SE tartalék csapatát. 
 
262./2015/16. 
A VB Nemesvita 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 Nemesvita SE csapatát. 
 
263./2015/16. 
A VB Vanyola Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/b) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 2. létszámhiányos kiállás tényét. Egy 
büntető pont levonása a Vanyola SE felnőtt csapatától. 
 
264./2015/16. 
A VB Szamaras Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/b) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 2. létszámhiányos kiállás 
tényét. Egy büntető pont levonása a Szamaras SE felnőtt csapatától. 
 
265./2015/16. 
A VB Vanyola Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/d) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 4. létszámhiányos kiállás tényét. Egy 
büntető pont levonása a Vanyola SE felnőtt csapatának évi összeredményéből. 
 
266./2015/16. 
A VB Peremarton Egyesület ügyében a 2015/16. évi őszi Bozsik U7, U9-es fesztiválon való ki nem 
állás miatt a LVSZ 58.§ (7/b) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB 2. ki nem állás 
miatt 3 büntető pont levonását rendelné el a Peremarton SC Berhida U7-es csapatától. A pontlevonást 
a VB nem tudja alkalmazni (az egyesületnek nincs megszerzett pontja). Ezért az FSZ 7.§ (4) pontja 
alapján az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
267./2015/16. 
A VB SK Ajka-Padragkút Egyesület ügyében a 2015/16. évi őszi Bozsik U7, U9-es fesztiválon való ki 
nem állás miatt a LVSZ 58.§ (7/b) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB 2. ki nem 
állás miatt 3 büntető pont levonását rendelné el az SK Ajka-Padragkút SE  U7-es csapatától. A 
pontlevonást a VB nem tudja alkalmazni (az egyesületnek nincs megszerzett pontja). Ezért az FSZ 
7.§ (4) pontja alapján az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
268./2015/16. 
A VB Péti MTE Egyesület ügyében a 2015/16. évi őszi Bozsik U7, U9-es fesztiválon való ki nem állás 
miatt a Veszprém Megyei I. osztályú férfi felnőtt Versenykiírás 14. 1/b pontja és az LVSZ 58.§ (7/c) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 3. ki nem 
állás tényét. 3 büntető pont levonása a Péti MTE felnőtt csapatának évi összeredményéből.  
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0277 
A FB Dunavölgyi Richárd (158328) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 82. § (1)  a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0278 
A FB Szalai Szabolcs (157236) labdarúgó Úrkút 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 82. § (1)  a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0279 
A FB Szakács Gábor (175051) labdarúgó Balatonalmádi 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 77. §   
a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0280 
A FB Kuti Dániel (131304) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 78. §   a) 1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0281 
A FB Kádár Renátó (277600) labdarúgó FAK 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0282 
A FB Horváth Péter (512744) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b) 82. § (1)  b)   
1 (egy) hétre (azaz 2015.10.24.-10.31-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0283 
A FB Cserna Zsolt (367659) labdarúgó FAK 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b) 82. § (1)  b)   1 
(egy) hétre (azaz 2015.10.25.-11.01-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0284 
A FB Csepi Tibor Mór (624473) labdarúgó FAK 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.10.25.-11.01-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0285 
A FB Laczó Martin (405970) labdarúgó FC Zirc 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 74. § (2)  b)       2 (kettő) 
hétre (azaz 2015.10.25.-11.08-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0286 
A FB Csóka Zsolt (465409) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.10.25.-11.01-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0287 
A FB Molnár Gergely (192973) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 82. § 
(1)  a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0288 
A FB Dudás Máté (166433) labdarúgó Csopak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 82. § (1)  a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0289 
A FB Molnár Mátyás (234216) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (1)  b) 75. § 
(2)  b)   1 (egy) hétre (azaz 2015.10.24.-10.31-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0290 
A FB Pócza Attila (168175) labdarúgó Nemesgörzsöny 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (2)  a) 82. § (2)  
a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0291 
A FB Kiss János (173102) labdarúgó Somló 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (2)  a) 75. § (2)  a) 1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0292 
A FB Szalai Gábor (166334) labdarúgó Adásztevel 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0293 
A FB Szombathelyi Tamás (689789) labdarúgó Nemesgulács-Kisapáti 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § 
(2)  a)     1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0294 
A FB Gróf Imre (404316) labdarúgó Nemesgulács-Kisapáti 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0295 
A FB Kók Tamás (140509) labdarúgó Balatonszőlős 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0296 
A FB Lendvai István (577985) labdarúgó Peremarton 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 72. § (2)  b) 82. § (1)  
b)   1 (egy) hétre (azaz 2015.10.25.-11.01-ig) a  játéktól eltiltja  
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2015-16/0297 
A FB Nyári András (497267) labdarúgó SK Ajka-Padragkút 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 72. § (2)  b) 72. 
§ (1)     1 (egy) hétre (azaz 2015.10.22.-10.29-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0298 
A FB Czanka Bence Krisztofer (464376) labdarúgó TIAC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.10.25.-11.01-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0299 
A FB Marton Gábor Máté (578866) labdarúgó Balatonfüred 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 72. § (2)  b) 75. 
§ (2)  b)   1 (egy) hétre (azaz 2015.10.25.-11.01-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0300 
A FB Öskü 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  
 
2015-16/0301 
A FB Devecser 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  
 
2015-16/0302 
A FB Herend 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  
 
2015-16/0303 
A FB Csopak 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  
 
2015-16/0304 
A FB Mihályháza sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)         4.000.- Ft, azaz Négyezer  
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  
 
2015-16/0305 
A FB Peremarton 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 (2. alkalommal nem állt ki Bozsik U7, U9-es fesztiválon) 
 
2015-16/0306 
A FB SK Ajka-Padragkút 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 (2. alkalommal nem állt ki Bozsik U7, U9-es fesztiválon) 
 
2015-16/0307 
A FB Felber Zoltán (475356) sportszakember Ugod 7. § (3)  a) 10. § (3)  c a) 83. § (1)  b a)     2   
(kettő) bajnoki mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől  eltiltja  
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.10.28.       megyei igazgató 


