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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén Vasárnap 16,30-tól a Balatonalmádi - Veszprém 

mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. Az Igazgatóság leányfoci tornát szervez 2016. 05. 24-én! Jelentkezni a melléklet szerint 
Tóth Attilánál lehet. 

2. A Fűzfői AK 2016. 06. 11-én U-9 korosztálynak Szántó Csaba meghívásos emléktornát 
szervez! Részletek a mellékletben Keil Norbertnél. 

3. Fontos! 
a. A 2016-17. évi bajnokságban az 07.01-től érvényes labdarúgás 

Versenyszabályzata alapján csak önálló utánpótlás nevelő klub adhat 
utánpótlás csapatot a versenykiírásokban megfogalmazott utánpótlás elvárások 
teljesítéséhez és a két klub bejegyzett telephelye csak azonos településen lehet. 
(12. § m), n), o) pont 

b. A 2016-17. évi TAO értékelési elvek megváltoztak! Külföldi játékos felnőtt 
csapatban való szerepeltetése esetén csak a minimális TAO összegekre lehet 
pályázni és ez a minimum összeg vonatkozik az utánpótlás csapatokat adó 
klubra is. (TAO program értékelésének alapelvei 5. oldal) 

4. Kreditpont szerzési lehetőség! (10 kredit pont) 
Debreceni Futballegyetem Nemzetközi Labdarúgó Konferencia 2016. 05. 19-én. 
Egyebeket lásd a mellékletben. 

 
5. A Megyei I. és II. osztályú csapatok átvehetik a labda mellett a taktikai 

mágnestáblájukat. 
 

Versenybizottság határozatai 

 
503./2015/16. 
A VB Úrkút Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
504./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. 
505./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. 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
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506./2015/16. 
A VB Ajka Kristály 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 Ajka Kristály SE vezetőségét. 
507./2015/16. 
A VB Pápateszér 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 Pápateszéri SE vezetőségét. 
508./2015/16. 
A VB Ganna-Döbrönte 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 Ganna-Döbrönte SE vezetőségét. 
509./2015/16. 
A VB Peremarton Egyesület ügyében  Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 58.§ (6/d), 
62.§ (6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 
4. létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető pont levonása a Peremarton SC Berhida felnőtt 
csapatának évi összeredményéből. A mérkőzés a 78. percben félbeszakadt, mert a vendég csapat 
létszáma sérülések miatt 7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (9:0) 
jóváhagyja. 
510./2015/16. 
A VB Pápateszér Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/d) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította az 5. létszámhiányos kiállás 
tényét. Egy büntető pont levonása a Pápateszéri SE felnőtt csapatának évi összeredményéből. 
511./2015/16. 
A VB Vanyola Egyesület ügyében  Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 58.§ (6/d), 
62.§ (6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította az 
5. létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető pont levonása a Vanyola SE felnőtt csapatának évi 
összeredményéből. A játékvezető a mérkőzést a 73. percben beszüntette, mert a hazai egyesület  
csapatkapitánya közölte, hogy nem folytatják a mérkőzést, és elindultak az öltöző felé. A VB a 
mérkőzés pályán elért eredményét jóváhagyja (1:9). Az önkényes levonulás végett az ügyet átadja a 
Fegyelmi Bizottságnak. 
512./2015/16. 
A VB Mihályháza Egyesület ügyében  El nem utazott, ki nem állt csapat miatt a LVSZ 55.§ (7) (8/a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem  
állás tényét, ezért 3 büntető pont levonása a Mihályháza SE felnőtt csapatától. A mérkőzést 3 pont 
3:0-val a Somló SC felnőtt csapata javára igazolja. A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4) pontja alapján 
fegyelmi eljárást kezdeményez a Mihályháza SE ellen. 
513./2015/16. 
A VB Szamaras Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/c) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 3. létszámhiányos kiállás 
tényét. Egy büntető pont levonása a Szamaras SE felnőtt csapatának évi összeredményéből. 
514./2015/16. 
A VB Lesenceistvánd-Uzsa Egyesület ügyében  El nem utazott, ki nem állt csapat miatt a LVSZ 55.§ 
(7), 58.§ (7/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem  állás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Lesenceistvánd-Uzsa SE 
vezetőségét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Szamaras SE tartalék csapata javára igazolja. A Fegyelmi 
Szabályzat 7.§ (4) pontja alapján fegyelmi eljárást kezdeményez a Lesenceistvánd-Uzsa SE tartalék 
csapata ellen. 
515./2015/16. 
A VB Öskü Egyesület ügyében  Ki nem állás miatt a LVSZ 58.§ (7/b), 55.§ (5) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 2. ki nem  állás tényét, ezért 
3 büntető pont levonása a PV Öskü U19-es csapatától. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Péti MTE U19-es 
csapata javára igazolja. A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4) pontja alapján fegyelmi eljárást kezdeményez 
a PV Öskü FC U19-es csapata ellen. 
516./2015/16. 
A VB a 2016.04.02-ai Herend – FC Zirc U19-es mérkőzés ügyében  Hivatalból történő eljárás 
jogosulatlan játék miatt a LVSZ 61.§ (2/k), 65.§ (1,2) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  
A VB a mérkőzés eredményét törli. A versenyben megszerzett pontjaival megegyező számú büntető 
pontot (azaz 3 pont) és további 1 büntető pont levonását rendeli el a Herendi PSK U19-es csapatával 
szemben. 
517./2015/16. 
A VB az alább felsorolt sportszervezetek által a 2016/17. évi Veszprém Megyei I. osztály férfi felnőtt 
nagypályás labdarúgó bajnokságra leadott Amatőr licenc kérelmét fogadta be: Ajka Kristály SE, 
Balatonalmádi SE, Csetényi SE, Devecser SE, Dudar SE, Fűzfői AK, Gyulafirátót SE, Herendi PSK, 
PV Öskü FC, Péti MTE, Sümeg VSE, TIAC VSE, Ugod SE, Úrkút SK, Várpalotai BSK, Tihany FC, 
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Magyarpolány SE, Nemesvámosi LSE. Az alábbi két egyesület kérelmét elutasította: Peremarton SC 
Berhida, FC Zirc.  
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0621 
A FB Szabó Sándor (169609) sportszakember Marcalgergelyi 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 85. § (1)  a)        
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti.      
2015-16/0629 
A FB Somogyi Richárd (241424) labdarúgó Pápai Perutz 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a)     1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2015-16/0630 
A FB Borda Patrik (189917) labdarúgó Balatonalmádi 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 78. §   a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2015-16/0631 
A FB Csepregi András (110763) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 78. §   a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2015-16/0632 
A FB Cserna Róbert (110554) labdarúgó, sportszakember Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 83. § 
(1)  b a)  1 (egy) banoki mérkőzésre eltiltás mindennemű sportszakemberi tevékenységtől (sem 
játékosként, sem sportszakemberként nem vehet részt a következő mérkőzésen) 
2015-16/0633 
A FB Eichinger Róbert (353711) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 82. § (3)  a)       6 
(hat) hónapra (azaz 2016.05.01.-11.01-ig)   a játéktól eltiltja (Alkarral megütötte a játékvezetőt) 
2015-16/0634 
A FB Scheily Balázs(145744) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2015-16/0635 
A FB Józan Péter (258049) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 72. § (1) (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2015-16/0636 
A FB Szabó Alex (336150) labdarúgó FAK 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 72. § (2)  b)       1 (egy) hétre 
(azaz 2016.04.30.-05.07-ig)   a játéktól eltiltja  
2015-16/0637 
A FB Kálóczi Dániel (365799) labdarúgó TIAC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b) 78. §   b)   1 
(egy) hétre (azaz 2016.05.01.-05.08-ig)   a játéktól eltiltja  
2015-16/0638 
A FB Fenes Áron (466562) labdarúgó Csopak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 74. § (2)  b)       2 (kettő) 
hétre (azaz 2016.05.01.-05.15-ig)   a játéktól eltiltja  
2015-16/0639 
A FB Pauer Krisztián (392729) labdarúgó Csopak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 82. § (1)  b) 75. § (2)  b)   
1 (egy) hétre (azaz 2016.05.01.-05.08-ig)   a játéktól eltiltja  
2015-16/0640 
A FB Varga Roland (276880) labdarúgó Mihályháza 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 74. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2015-16/0641 
A FB Renner Máté (308041) labdarúgó Csót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 74. § (2)  a)     2 (kettő)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2015-16/0642 
A FB Németh Gergely (399440) labdarúgó Nagytevel 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a) 82. § (1)  
a) 1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2015-16/0643 
A FB Varga Tamás (169367) labdarúgó Mezőlak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)     2 (kettő)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2015-16/0644 
A FB Bakos István (572188) labdarúgó Somlóvásárhely 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 82. § (3)  a)       3 
(három) hónapra (azaz 2016.05.01.-08.01-ig)   a játéktól eltiltja (Labdával megdobta a játékvezetőt) 
2015-16/0645 
A FB Szalay Ákos (162725) labdarúgó Balaton 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2015-16/0646 
A FB Konicz László (247373) labdarúgó Balaton 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0647 
A FB Ilyés Ákos Zsolt (514816) labdarúgó SK Ajka-Padragkút 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 72. § (1) (2)  
b) 75. § (2)  b)   1 (egy) hétre (azaz 2016.05.01.-05.08-ig)   a játéktól eltiltja  
2015-16/0648 
A FB Úrkút 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  
2015-16/0649 
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  
2015-16/0650 
A FB Nyirád 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  
2015-16/0651 
A FB Mihályháza sportszervezet Mihályháza 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b)         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 (Bajnoki mérkőzésen nem állt ki) 
2015-16/0652 
A FB Öskü sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b)         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 (Bajnoki mérkőzésen ismételten nem állt ki) 
2015-16/0653 
A FB Makadám László (243116) labdarúgó Vanyola 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 80. § (2)  a)       2 
(kettő) hónapra (azaz 2016.05.01.-07.01-ig)   a játéktól eltiltja (Játéktérről való levonulás) 
2015-16/0654 
A FB Tóth Máté (226693) labdarúgó Vanyola 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 80. § (2)  a)       2 (kettő) 
hónapra (azaz 2016.05.01.-07.01-ig)   a játéktól eltiltja (Játéktérről való levonulás) 
2015-16/0655 
A FB Csányi Ádám (289128) labdarúgó Vanyola 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 80. § (2)  a)       2 (kettő) 
hónapra (azaz 2016.05.01.-07.01-ig)   a játéktól eltiltja (Játéktérről való levonulás) 
2015-16/0656 
A FB Székely Tamás (276742) labdarúgó Vanyola 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 80. § (2)  a)       2 
(kettő) hónapra (azaz 2016.05.01.-07.01-ig)   a játéktól eltiltja (Játéktérről való levonulás) 
2015-16/0657 
A FB Albert Bálint (277181) labdarúgó Vanyola 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 80. § (2)  a)       2 (kettő) 
hónapra (azaz 2016.05.01.-07.01-ig)   a játéktól eltiltja (Játéktérről való levonulás) 
2015-16/0658 
A FB Tóth Ádám (145242) labdarúgó Vanyola 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 80. § (2)  a)       2 (kettő) 
hónapra (azaz 2016.05.01.-07.01-ig)   a játéktól eltiltja (Játéktérről való levonulás) 
2015-16/0659 
A FB Milosits Richárd (573531) labdarúgó Vanyola 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 80. § (2)  a)       2 
(kettő) hónapra (azaz 2016.05.01.-07.01-ig)   a játéktól eltiltja (Játéktérről való levonulás) 
2015-16/0660 
A FB Kiss Szabolcs (289103) labdarúgó Vanyola 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 80. § (2)  a)       2 (kettő) 
hónapra (azaz 2016.05.01.-07.01-ig)   a játéktól eltiltja (Játéktérről való levonulás) 
2015-16/0661 
A FB Vanyola SE sportszervezetet  7. § (4)  a, d) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b)   13.§      20.000,- Ft, azaz 
Húszezer  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 (A csapat labdarúgói a mérkőzés 73. percében levonultak a pályáról) 
 

Fellebbviteli Bizottság határozatai 

 
10/2015-16 
A Fellebbviteli Bizottság a Fegyelmi Bizottság 2015-16/0456 számú határozatát Kuntner Zoltán 
ügyében részben megváltoztatja, és a játékvezetői ellenőri munkától való eltiltás büntetést 2 (kettő) 
hónapra, a kiszabott pénzbüntetés mértékét 30.000,- (harmincezer) Ft-ra leszállítja, egyebekben 
helybenhagyja. 
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Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.05.04.       megyei igazgató 


