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Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!
A hétvégén dupla forduló Szombat 16,30-tól a Fak - Perutz
Hétfőn 16,30-tól Öskü – Csetény 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
mágnestáblájukat.

II.

osztályú

csapatok

átvehetik

a

labda

mellett

a

taktikai

Versenybizottság határozatai
526./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.
527./2015/16.
A VB Nemesgörzsöny Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
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528./2015/16.
A VB Karakószörcsöük Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
529./2015/16.
A VB Balatonkenese 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 Balatonkenese SC U19-es vezetőségét.
530./2015/16.
A VB Mihályháza 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 Mihályháza SE felnőtt csapatának vezetőségét.
531./2015/16.
A VB Mihályháza Egyesület ügyében Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 58.§ (6/b), 62.§
(2/b), 62.§ (6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a 2.
létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető pont levonása a Mihályháza SE tartalék csapatától. A mérkőzés a 61.
percben félbeszakadt, mert sérülések miatt a vendég csapat létszáma 7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés pályán
elért eredményét (8:0) jóváhagyja.
532./2015/16.
A VB Somlóvásárhely 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 Somlóvásárhely SE csapatától.
533./2015/16.
A VB SK Ajka-Padragkút 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 az SK Ajka-Padragkút SE U16-os csapatától.
534./2015/16.
A VB Szamaras Egyesület ügyében Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 58.§ (6/c), 62.§ (2/b),
62.§ (6/a) 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. A mérkőzés a 46. percben félbeszakadt, mert a hazai csapat létszáma sérülések miatt 7 fő alá
csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (1:9) jóváhagyja.
535./2015/16.
A VB Peremarton Egyesület ügyében Ki nem állás miatt a LVSZ 58.§ (7/a), 57.§ (4) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét, ezért írásbeli
megorvásban részesíti a Peremarton SC Berhida vezetőségét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val az FC Zirc javára
igazolja.
536./2015/16.
A VB Zalaerdőd Egyesület ügyében El nem utazás, ki nem állt 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 Zalaerdőd SE csapatától. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Balaton SE Szigliget javára igazolja. A
Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4) pontja alapján fegyelmi eljárást kezdeményez a Zalaerdőd SE ellen.
537./2015/16.
A VB Vanyola Egyesület ügyében Elmaradt, lemondott mérkőzés miatt a LVSZ 56.§ (3/a) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Csót SE tartalék csapata javára igazolja.
539./2015/16.
A VB a 2016.05.01-ei Balatonalmádi-Csetény U19-es mérkőzés jogosulatlan játék miatt a LVSZ 61.§ (2), 61.§
(2/k) alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB a Versenyszabályzat 64.§ (9/a) ponja alapján az
óvásnak helyt ad. A mérkőzés eredményét törli. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Csetény SE U19-es csapata javára
igazolja.
Az MLSZ 158/2016. sz. Versenybizottsági határozata alapján a 2015-16. évi II. o. Férfi Ifjúsági U19
korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Észak-Nyugati csoportjában résztvevő Pápai ELC „A” csapatának
harmadik létszámhiányos kiállása miatt 1 (egy) büntető pont levonását rendelte el a Pápai Perutz FC csapatától,
mely 2016.05.11.-ével levonásra került.
Fegyelmi Bizottság határozatai
2015-16/0662
A FB Janás Géza (159898) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0663
A FB Siliga Robin (161375) labdarúgó Peremarton 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
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2015-16/0664
A FB Horváth Krisztián (224651) labdarúgó Peremarton 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 72. § (1) (2) a)
75. § (2) a) 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0665
A FB Budavári Csaba (284766) labdarúgó Ugod 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 74. § (2) a)
5 (öt)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja (Fejbe rúgta ellenfelét)
2015-16/0666
A FB Hatala Krisztián (285398) labdarúgó TIAC 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 74. § (2) a)
3 (három)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0667
A FB Balogh Márkó (259655) labdarúgó TIAC 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (3) a)
3 (három)
hónapra (azaz 2016.05.08.-08.08-ig) a játéktól eltiltja (Megtapsolta a játékvezetőt, majd feléje köpött)
2015-16/0668
A FB Rummel Szabolcs (140731) labdarúgó Csetény 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 76. § (1) a)
3
(három) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0669
A FB Simon Benjamin (249957) labdarúgó VLS KFT 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0670
A FB Kocsis Gergő (510347) labdarúgó Sümeg 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (1) b)
1 (egy)
hétre (azaz 2016.05.08.-05.15-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0671
A FB Kazári Péter (258035) labdarúgó Pét 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 74. § (2) b)
2 (kettő) hétre
(azaz 2016.05.08.-05.22-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0672
A FB Sági Krisztián (202078) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0673
A FB Mácsár Tamás (161264) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0674
A FB Szabó Dániel (107313) labdarúgó Magyarpolány 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (1) b)
1
(egy) hétre (azaz 2016.05.07.-05.14-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0675
A FB Bánki Márton Róbert (386743) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
1 (egy) hétre (azaz 2016.05.08.-05.15-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0676
A FB Molnár Benjamin (274161) labdarúgó Vanyola 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a) 1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0677
A FB Varga András (250788) labdarúgó Somló 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
2 (kettő)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0678
A FB Hegyi Attila (168450) labdarúgó Nemesgörzsöny 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
2
(kettő) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0679
A FB Kiss Gergely (168444) labdarúgó Nemesgörzsöny 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0680
A FB Takó Ferenc (192853) labdarúgó Karakószörcsök 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0681
A FB Nagy Roland (151620) labdarúgó Kamond 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0682
A FB Dékány Tamás (232045) labdarúgó Kamond 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0683
A FB Bódis Csaba (183100) labdarúgó Kamond 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a) 75. § (2) a) 1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0684
A FB Németh László (183104) sportszakember Kamond 7. § (3) a) 10. § (3) a) 83. § (1) b b) 13. §
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
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2015-16/0685
A FB Szücs András (349856) labdarúgó Nemesvita 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a) 76. § (2)
a) 82.§ (1) a) 3 (három) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0686
A FB Nyári András (497267) labdarúgó SK Ajka-Padragkút 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
1 (egy) hétre (azaz 2016.05.07.-05.14-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0687
A FB Schalbert Artúr (429294) labdarúgó Balatonalmádi 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (1) b)
1
(egy) hétre (azaz 2016.05.03.-05.10-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0688
A FB TIAC sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 13. §
8.400.- Ft, azaz
Nyolcezernégyszáz 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
2015-16/0689
A FB Nemesgörzsöny sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 13. §
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
2015-16/0690
A FB Karakószörcsök sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 13. §
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
2015-16/0691
A FB Zalaerdőd 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 (Bajnoki mérkőzésre nem utazott el, nem állt ki)
2015-16/0692
A FB Orbán Tamás (359097) sportszakember Gyulafirátót 7. § (3) a) 10. § (3) c a) 83. § (1) b)
1
bajnoki mérkőzésre a labdarúgással kapcsolatos mindennemű sportszakemberi tevékenységtől eltiltja
2015-16/0693
A FB Fábián Richárd (188896) labdarúgó Devecser 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 80. § (1) a)
1
(egy) hónapra (azaz 2016.05.07.-06.07-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0694
A FB Bakonybél SZSE sportszervezetet 7. § (4) e) 10. § (4) a) 98. § (1) a)
Írásbeli
figyelmeztetésben részesíti. (A hazai csapat szurkolói sértegették a vendég csapat játékosát.)
2015-16/0695
A FB Tihanyi FC sportszervezetet 7. § (4) e) 10. § (4) c d) 98. § (1) b c)
A soron következő
kettő hazai mérkőzésre szövetségi ellenőr ellenőr fogadása saját költségre, és a rendezői létszámot
duplájára köteles megemelni. (A hazai szurkolók füstbombát dobtak a játéktérre)
2015-16/0696
A FB Peremarton SC Berhida sportszervezetet 7. § (4) e) 10. § (4) c d) 98. § (1) b c)
A soron
következő kettő hazai mérkőzésre szövetségi ellenőr ellenőr fogadása saját költségre, és a rendezői
létszámot duplájára köteles megemelni. (A hazai csapat a mérkőzést követően nem biztosította a
nézőtéren a rendet)
Mellékletek
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája
Veszprém, 2016.05.11.

Magyar Labdarúgó Szövetség

Csik Ferenc
megyei igazgató
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