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Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!
A hétvégén Vasárnap 17,00-tól a Öskü - 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. A z MLSZ új informatikai felület et bevezetését tervezi 2016. 07. 01-től az MLSZ INFO
helyett. A felület megismeréséhez négy helyszínen oktatást tartunk. Az Oktatás,
bemutató után lehetősége lesz minden egyesületnek, hogy a rendszerben gyakoroljon.
Kérek minden egyesületet, hogy a hozzá legkedvezőbb helyszínre küldje el képviselőjét
aki a jelenleg is használja ill. a jövőben használni fogja. Az Új rendszer bevezetésének
célja a papír alapú ügyintézés kiváltása. Kérek minden csapatvezetőt olyan személyt
küldjön aki jártas a számítógép használatában:
Helyszínek és időpontok: (külön meghívó nélkül várunk minden csapatot!)
2016. 05. 23 Borsosgyőr Művelődési ház 17,00
2016. 05. 24 Veszprém Watha Vince u. 3 17,00
2016. 05. 25 Tapolca Sportcsarnok VIP terem 17, 00
2016. 05. 26 Ajka Sportcentrum emeleti tanácsterem 17,00
4. 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)
5. A Megyei I. és II. osztályú csapatok átvehetik a labda mellett a taktikai
mágnestáblájukat.
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Versenybizottság határozatai
550./2015/16.
A VB a 2016.05.08-ai Nemesszalók-Ősi felnőtt 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 Nemesszalók
ESE felnőtt csapata javára igazolja.
552./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.
553./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.
554./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.
555./2015/16.
A VB Balatonederics Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával
a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
556./2015/16.
A VB Felsőörs Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
557./2015/16.
A VB Herend Egyesület ügyében Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 58.§ (6/a), 62.§
(2/b), 62.§ (6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:
A VB jogerős határozattal
megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Herendi PSK
vezetőségét. A mérkőzés a 60. percben félbeszakadt, mert a vendég csapat létszáma sérülések miatt
7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (13:0) jóváhagyja.
558./2015/16.
A VB Öskü 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 PV Öskü FC vezetőségét.
559./2015/16.
A VB Csabrendek 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 Csabrendek FC női csapatának vezetőségét.
560./2015/16.
A VB Peremarton 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 Peremarton SC Berhida U19-es csapatától.
561./2015/16.
A VB Peremarton 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 Peremarton SC Berhida felnőtt csapatának évi
összeredményéből.
562./2015/16.
A VB Pápateszér Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/d) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a 6. létszámhiányos kiállás
tényét. Egy büntető pont levonása a Pápateszéri SE felnőtt csapatának évi összeredményéből.
563./2015/16.
A VB Balatonalmádi-Várpalota U19 félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 62.§ (2/b), 62.§ (6/a)
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a mérkőzés
félbeszakadásának tényét. A mérkőzés a 86. percben félbeszakadt, mert a vendég csapat létszáma
kiállítások és sérülés miatt 7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (9:1)
jóváhagyja.
564./2015/16.
A VB Vanyola Egyesület ügyében Elmaradt, lemondott mérkőzés miatt a LVSZ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A Versenyszabályzat 56.§ (3/a) pontja alapján versenyügyi eljárás
keretében tárgyalás mellőzésével a mérkőzést 3 pont 3:0-val a Mihályháza SE tartalék csapata javára
igazolja.
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Fegyelmi Bizottság határozatai
2015-16/0698
A FB Lőke Gergő (277114) labdarúgó PELC "B" 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
1 (egy)
hétre (azaz 2016.05.14.-05.21-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0699
A FB Szabó Bence (201813) labdarúgó Ajka Kristály 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0700
A FB Csertán Zoltán (110555) labdarúgó Sümeg 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0701
A FB Horváth Benjámin (196888) labdarúgó Balatonalmádi 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 74. § (1) a)
1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0702
A FB Kuti Dániel (131304) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0703
A FB Borbás Benjamin (194828) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 77. § a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0704
A FB Pencz Norbert (137661) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0705
A FB Szakonyi Stefán (201232) labdarúgó Devecser 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 72. § (2) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0706
A FB Szőke Martin Patrik (709720) labdarúgó Peremarton 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
1 (egy) hétre (azaz 2016.05.14.-05.21-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0707
A FB Kelemen Andor (465301) labdarúgó Devecser 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
1
(egy) hétre (azaz 2016.05.14.-05.21-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0708
A FB Szentgyörgyvári Krisztofer Patrik (466220) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75.
§ (2) b)
1 (egy) hétre (azaz 2016.05.16.-05.23-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0709
A FB Lakatos Alex (627103) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
1 (egy)
hétre (azaz 2016.05.16.-05.23-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0710
A FB Bostai Zsolt (521627) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
1 (egy)
hétre (azaz 2016.05.16.-05.23-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0711
A FB Lakatos József (571932) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
1
(egy) hétre (azaz 2016.05.16.-05.23-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0712
A FB Szalay Ferenc Máté (193027) labdarúgó Pápateszér 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0713
A FB Ilkó Sándor (170379) labdarúgó Pápateszér 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0714
A FB Cser Csaba (281168) labdarúgó Nemesvámos 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 78. § a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0715
A FB Pauer Krisztián (392729) labdarúgó Csopak 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 77. § b)
1 (egy)
hétre (azaz 2016.05.15.-05.22-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0716
A FB Ballér Zoltán (168441) labdarúgó Nemesgörzsöny 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0717
A FB Horváth Dániel (520751) labdarúgó Malomsok 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 76. § (1) a) 13. § 1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
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2015-16/0718
A FB Bódis Norbert József (287545) labdarúgó Magyargencs 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0719
A FB Pénzes Richárd (284837) labdarúgó Balatonszőlős 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0720
A FB Zsebeházi Péter (241613) labdarúgó Szentgál 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 78. § a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0721
A FB Káli Péter (161638) labdarúgó Szigliget 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0722
A FB Damjanovics Ákos (183845) labdarúgó Gógánfa 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0723
A FB Bollók Dorián (401231) labdarúgó Pét 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 72. § (2) b)
1 (egy) hétre
(azaz 2016.05.15.-05.22-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0724
A FB Gfellner Bálint (385179) labdarúgó Gyulafirátót 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
1
(egy) hétre (azaz 2016.05.15.-05.22-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0725
A FB Varga Bálint (353913) labdarúgó FAK 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (1) b)
1 (egy) hétre
(azaz 2016.05.15.-05.22-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0726
A FB Horváth Róbert (627027) labdarúgó TIAC 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 77. § b)
1 (egy) hétre
(azaz 2016.05.15.-05.22-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0727
A FB Arany Alexandra (577095) labdarúgó Csabrendek 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a) 82. §
(1) a) 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0728
A FB Bódi Barbara (575699) labdarúgó NLC Ajka 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0729
A FB Pét sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 13. § 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
2015-16/0730
A FB Gyulafirátót sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 13. §
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
2015-16/0731
A FB Herend sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 13. § 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
2015-16/0732
A FB Balatonederics 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
2015-16/0733
A FB Felsőörs 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
2015-16/0734
A FB Magyargencs sportszervezetet 7. § (4) e) 10. § (4) c d) 98. § (3) b c) Két hazai mérkőzésre
szövetségi ellenőr fogadása a hazai csapat költségére, valamint megduplázott létszámú rendezőt
köteles biztosítani.
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Fellebbviteli Bizottság határozatai
11/2015-16.
A Fellebbviteli Bizottság a 2015-16/0479/1. sz. fegyelmi határozatot hatályon kívül helyezi és a
Görgics Zoltánnal szemben indított fegyelmi eljárást megszünteti.
Mellékletek
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája
Veszprém, 2016.05.19.

Magyar Labdarúgó Szövetség

Csik Ferenc
megyei igazgató
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