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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! 
 

Mint már korábban is jeleztük, és a honlapon is megtalálható, 2016. január – február 

hónapban is megrendezzük a Téli Kupa versenysorozatot. 

Tájékoztatom Önöket, hogy idén is csak a költségek 10%-át kell fizetniük! 

 

A nevezési határidő: 2015. 11. 13. 12.00 óra. 

 

Csak 35 csapat nevezését fogadjuk be. A csapatok nevezésének elfogadásáról a 

Versenybizottság dönt. 

Versenynapok 2016.01.10 és 2016.02.21. közötti hétvégék. 

6 mérkőzés hétvége, és 1 hétvége az esetleges elmaradások miatt! 

 

 

MLSZ Grassroots Önkéntes szervezői ingyenes tanfolyam indul Veszprémben, 2015.11.27.-28-

án. Bővebb információt a honlapon talál.  

http://igazgatosagok.mlsz.hu/2015/11/02/mlsz-grassroots-onkentes-szervezoi-ingyenes-

tanfolyam-indul-veszpremben/ 

 

 

Versenybizottság határozatai 

 
289./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. 
 
290./2015/16. 
A VB Dudar 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
http://igazgatosagok.mlsz.hu/2015/11/02/mlsz-grassroots-onkentes-szervezoi-ingyenes-tanfolyam-indul-veszpremben/
http://igazgatosagok.mlsz.hu/2015/11/02/mlsz-grassroots-onkentes-szervezoi-ingyenes-tanfolyam-indul-veszpremben/
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291./2015/16. 
A VB Szentantalfa Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
292./2015/16. 
A VB Monostorapáti Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
293./2015/16. 
A VB VLS KFT Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
294./2015/16. 
A VB Tapolca Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
295./2015/16. 
A VB Diszel Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
296./2015/16. 
A VB Pét 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 Péti MTE felnőtt csapatának évi összeredményéből. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0308 
A FB Orbán Péter (198483) labdarúgó Öskü 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     3 (három)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0309 
A FB Straub Ádám (128992) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0310 
A FB Hegedűs Zsolt (174842) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0311 
A FB Lendvai András (479790) labdarúgó Balatonalmádi 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 72. § (1)  b) 78. §   
b)   1 (egy) hétre (azaz 2015.10.30.-11.06-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0312 
A FB Illésfalvi Gergő (403058) labdarúgó Herend 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (1)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.10.31.-11.07-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0313 
A FB Szabó Erik (268618) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 76. § (2)  b)       4 (négy) hétre 
(azaz 2015.10.31.-11.21-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0314 
A FB Kerekes Dániel (366391) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       2 (kettő) hétre 
(azaz 2015.10.31.-11.14-ig)   játéktól eltiltja  
 
2015-16/0315 
A FB Fodor Dávid (386642) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 76. § (2)  b)       4 (négy) hétre 
(azaz 2015.10.31.-11.28-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0316 
A FB Báder Tamás (186241) labdarúgó Tótvázsony 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0317 
A FB Kocsis Sándor (157408) labdarúgó Nemesszalók 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (1)  a) 75. § (2)  
a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0318 
A FB Cser Csaba (281168) labdarúgó Nemesvámos 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0319 
A FB Szöllősi József (186708) labdarúgó Ősi 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0320 
A FB Birkás Dávid (277178) labdarúgó Pápateszér 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0321 
A FB Mód Gergely (172264) labdarúgó Magyarpolány 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0322 
A FB Steierlein János (212657) labdarúgó Szentantalfa 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0323 
A FB Péringer Balázs (161619) labdarúgó Szentantalfa 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0324 
A FB Dudás János (472212) labdarúgó Nemesvámos 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 76. § (2)  b)       4 
(négy) hétre (azaz 2015.10.28.-11.25-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0325 
A FB Lehoczky Márton (411918) labdarúgó Csopak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 72. § (1)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.10.28.-11.04-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0326 
A FB Nádasdi Zsolt (480184) labdarúgó Szentantalfa 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 72. § (1)  b) 75. § (2)  
b)   1 (egy) hétre (azaz 2015.11.01.-11.08-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0327 
A FB Bor Dávid (403627) labdarúgó Szentantalfa 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (1)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.11.01.-11.08-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0328 
A FB Csekő Bence (369395) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.11.01.-11.08-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0329 
A FB Kardos Richárd (577674) labdarúgó Nemesvámos 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 
(egy) hétre (azaz 2015.11.01.-11.08-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0330 
A FB Orbán Zsolt (169683) labdarúgó Malomsok 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (1)  a) 82. § (1)  a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0331 
A FB Prátpál Máté (277077) labdarúgó Marcalgergelyi 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0332 
A FB Bejczi Bálint (314678) labdarúgó Mihályháza 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0333 
A FB Nagy Dániel (217389) labdarúgó Lesenceistvánd-Uzsa 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 82. 
§ (1)  a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0334 
A FB Varga János (182006) labdarúgó Monostorapáti 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 82. § (1)  
a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0335 
A FB Varga Áron (233044) labdarúgó PELC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 78. §   a)     1 (egy)     bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0336 
A FB Pethő Róbert (208449) labdarúgó Magyargencs 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0337 
A FB Földeák Dávid (288882) labdarúgó Balatonszőlős 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 76. § (2)  a)     4 
(négy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0338 
A FB Véninger Tamás (165630) labdarúgó Eplény 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 76. § (2)  a)     4 (négy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0339 
A FB Gergely Máté (333009) labdarúgó Hárskút 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 78. §   a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0340 
A FB Császár László (178161) labdarúgó Tapolcai ÖFC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a) 78. §   
a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0341 
A FB Rózsa Dávid (229733) labdarúgó Diszel 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0342 
A FB Balogh Zsolt (186790) labdarúgó Dörgicse 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0343 
A FB Kovács Martin (239787) labdarúgó Nemesvita 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a) 77. §   a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0344 
A FB Szőke Gellért (260499) labdarúgó Révfülöp 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0345 
A FB Kálóczi Dávid (342313) labdarúgó TIAC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 (egy) hétre 
(azaz 2015.10.27.-11.03-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0346 
A FB Kosiba Roland (514794) labdarúgó SK Ajka-Padragkút 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 74. § (2)  b)       
2 (kettő) hétre (azaz 2015.10.29.-11.12-ig)  a játéktól eltiltja  
 
 
2015-16/0347 
A FB Fehér Nikoletta (626875) labdarúgó Nyárád 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (1)  a) 82. § (1)  a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0348 
A FB Márton Dániel (352417) labdarúgó PELC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b) 82. § (1)  b)   1 
(egy) hétre (azaz 2015.10.29.-11.05-ig)  a játéktól eltiltja  
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2015-16/0349 
A FB Pét 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  
 
2015-16/0350 
A FB Dudar sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)         10.800.- Ft, azaz 
Tízezernyolcszáz  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  
 
2015-16/0351 
A FB Szentantalfa sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)         8.000.- Ft, azaz 
Nyolcezer  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  
 
2015-16/0352 
A FB Monostorapát 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  
 
2015-16/0353 
A FB VLS KFT (Alsóörs) 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  
 
2015-16/0354 
A FB Tapolcai ÖFC 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  
 
2015-16/0355 
A FB Diszel 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  
 
2015-16/0356 
A FB Pilise Zsolt (150336) labdarúgó Dudar 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (3)  a)   6 (hat) hónapra 
(azaz 2015.11.01.-2016.05.11-ig) a  játéktól eltiltja. Az FB a játékos versenyengedélyét bevonja, 
melyet 2015.11.06. 12.00 óráig köteles az Igazgatóságra leadni. (Játékvezető megsértése, mellkason 
lökése) 
 
2015-16/0357 
A FB Turner Péter (249974) labdarúgó Dudar 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0358 
A FB Steierlein István (513170) sportszakember Szentantalfa 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 85. § (1)  a) 
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti.      
 
2015-16/0359 
A FB Dudar sportszervezetet  7. § (4)  a, e) 10. § (4)  d, f) 98. § (3)  c, f)    A soron következő 2 
mérkőzésre szövetségi ellenőr fogadása saját költségre, és 2015.12.31-ig rendezési jog megvonása 
azzal, hogy hazai mérkőzéseit legalább 20 km-es távolságon kívül köteles lebonyolítani.      
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2015-16/0360 
A FB Makó István (419973) sportszakember Balatonfüredi USC 7. § (3)  a, b) 10. § (3)  c, b) 85. § (1)  
c) 3 (három) hónapra (azaz 2015.10.30.-2016.01.30-ig)   a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi 
tevékenységtől  eltiltja. (Valós igazolással más játékosokat kívánt sportszerűtlenül, jogellenesen 
játszatni) 
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.11.04.       megyei igazgató 


