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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. (péntek) 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 

 
 
303./2015/16. 
A VB TIAC Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
304./2015/16. 
A VB Gyulafirátót 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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305./2015/16. 
A VB Olaszfalu Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
306./2015/16. 
A VB Szigliget Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
307./2015/16. 
A VB Badacsonytomaj 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 Badacsonytomaji SE U19-es csapatától. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0361 
A FB Henn Márk (392730) labdarúgó Balatonfüred 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.11.06.-11.13-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0362 
A FB Barcsa Tamás (253571) labdarúgó PELC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 76. § (1)  b)       2 (kettő) 
hétre (azaz 2015.11.07.-11.21-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0363 
A FB Kovács Bence (445445) labdarúgó Balatonfüred 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (3)  b)       3 
(három) hétre (azaz 2015.11.08.-11.29-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0364 
A FB Siliga Robin (161375) labdarúgó Peremarton 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     2 (kettő)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0365 
A FB Varga Zoltán (165987) labdarúgó Gyulafirátót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 76. § (2)  a)     3 (három)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0366 
A FB Szeleczki Attila (159114) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0367 
A FB Bogdán István (160987) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0368 
A FB Csiga Balázs (290132) labdarúgó Öskü 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 78. §   a)     1 (egy)     bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0369 
A FB Lakatos József (571932) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b) 82. § (1)  b)   
3 (három) hétre (azaz 2015.11.07.-11.28-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0370 
A FB Szekér Tamás Milán (464289) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       2 
(kettő) hétre (azaz 2015.11.07.-11.21-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0371 
A FB Flibért Zoltán (160036) labdarúgó Csabrendek 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 76. § (2)  a)     3 (három)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0372 
A FB Pődör Bálint József (274177) labdarúgó Vaszar 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0373 
A FB Henn Dávid (223411) labdarúgó Szentantalfa 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (3)  b)       3 
(három) hétre (azaz 2015.11.08.-11.29-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0374 
A FB Kripli Richárd (511197) labdarúgó Tótvázsony 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 82. § (1)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.11.08.-11.15-ig)   a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0375 
A FB Rüll Ádám (438353) labdarúgó Tapolcafő 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0376 
A FB Bodnár Gyula (294198) labdarúgó Olaszfalu 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 77. §   a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0377 
A FB Radányi Károly (173890) labdarúgó Olaszfalu 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 78. §   a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0378 
A FB Lukács Tamás (137646) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0379 
A FB Gubicza Norbert (177802) labdarúgó Pécsely 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0380 
A FB Barabás Tamás (233381) labdarúgó Diszel 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0381 
A FB Rompos Tamás (699282) labdarúgó Szigliget 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  i) 72. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0382 
A FB Németh Dominik (559835) labdarúgó Sümeg 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 75. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2015.11.07.-11.14-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0383 
A FB Szőke Zalán (298416) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 72. § (2)  b) 75. § (2)  b)   1 
(egy) hétre (azaz 2015.11.08.-11.15-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0384 
A FB Wéber Dávid (399272) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 74. § (1)  b)       1 (egy) hétre 
(azaz 2015.11.05.-11.12-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0385 
A FB TIAC sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)         7.200.- Ft, azaz Hétezekettőszáz  
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  
 
2015-16/0386 
A FB Gyulafirátót 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  
 
2015-16/0387 
A FB Olaszfalu sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)         5.600.- Ft, azaz 
Ötezerhatszáz  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  
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2015-16/0388 
A FB Szigliget 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  
 
2015-16/0389 
A FB Makó István (419973) sportszakember Balatonfüred 7. § (3)  a f) 10. § (3)  c d) 85. § (1) c)  
2016.06.30-ig a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől eltiltja. (Fegyelmi büntetés be 
nem tartása)      
 
2015-16/0390 
A FB Úrkút 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  
 
2015-16/0391 
A FB Lázár Szilveszter (122287) sportszakember Sümeg 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 83. §   Írásbeli 
figyelmeztetésben részesíti.      
 
2015-16/0392 
A FB Csopak sportszervezet 7. § (4)  a) 10. § (4)  a) 94. §   b)        Írásbeli figyelmeztetésben részesíti, 
a rendezői létszámot 12 főre felemelni 3 hazai mérkőzésre.   (Játékvezető, és szövetségi ellenőr 
megsértése)   
 
2015-16/0393 
A FB SK Ajka-Padragkút SE sportszervezet  7. § (4)  a) 10. § (4)  d) 94. §     Szövetségi ellenőr 
fogadása saját költségre 2 hazai mérkőzésre.      
 
2015-16/0394 
A FB Hatos Ferdinánd (298643) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 76. § (2)  b)     
2016. június 30-ig  a  játéktól eltiltja (Ellenfelét fojtogatta) 
 
2015-16/0395 
A FB Németh Bence (257873) labdarúgó Magyarpolány 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d) 76. § (3)  b)    2016. 
június 30-ig  a  játéktól eltiltja (Szándékosan nagy erővel, ököllel megütötte ellenfelét) 
 
 

Fellebbviteli Bizottság határozatai 

 

3/2015-16. 
A Fellebbviteli Bizottság a Fegyelmi Bizottság 2015-16/0153. számú határozatát megváltoztatja, és 
Treiber Sebastián labdarúgó (Hárskút) a 3 (három) hónapra mindennemű labdarúgással kapcsolatos 
tevékenységtől való eltiltás büntetést 6 (hat) hétre leszállítja. 
 
4/2015-16. 
A Fellebbviteli Bizottság a Fegyelmi Bizottság 2015-16/0204. számú határozatát megváltoztatja, és 
Varga Vince sportszakember (Nemesszalók) a 2 (kettő) hónapra mindennemű labdarúgással 
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől való eltiltás büntetést 1 (egy) hónapra leszállítja. 
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2015.11.11.       megyei igazgató 


