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Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!
A hétvégén Vasárnap 17,00-tól a Balatonalmádi - Devecser
mérkőzés közvetítése lesz látható

Tisztelt Csapatvezetők!
1. Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága 2016.06.09-én Veszprémben, a Simonyi
Zsigmond Általános Iskolában Évzáró ünnepséget tart. A díjazásban részesülő
csapatok kiértesítésre kerülnek.

2. A Körlevél mellékleteként megtalálják a 2016. évi Nyári Szünidei tábor felhívását. Az
MLSZ tervezett informatikai rendszer cseréje miatt, felhívjuk a sportszervezetek
figyelmét, hogy lehetőleg minél hamarabb (2016.06.15-ig) rögzítsék a táborok
időpontjait, a többi információ feltöltése ráér később. (gyerekek névsora, Adatlap és
tervezett program stb.)

3. A Fűzfői AK 2016. 06. 11-én U-9 korosztálynak Szántó Csaba meghívásos emléktornát
szervez! Részletek a mellékletben Keil Norbertnél.
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
576./2015/16.
A VB Kislőd Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
577./2015/16.
A VB Gyulafirátót 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 megrovásban részesíti a Gyulafirátót SE vezetőségét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a FAK U16os csapata javára igazolja.
578./2015/16.
A VB Csetény 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 Csetény SE vezetőségét.
579./2015/16.
A VB FC Zirc 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 FC Zirc U16-os csapatától.
580./2015/16.
A VB Peremarton 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 Peremarton SC Berhida felnőtt csapatának évi
összeredményéből.
581./2015/16.
A VB Nemesszalók 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 Nemesszalók SE felnőtt csapatának évi összeredményéből.
582./2015/16.
A VB Mihályháza Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/c) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a 3. létszámhiányos kiállás
tényét. Három büntető pont levonása a Mihályháza SE felnőtt csapatától. A Versenyszabályzat 54.§
(6/d) pontja alapján a felnőtt csapat 4. létszámhiánya esetén a csapatot ki kell zárni a bajnokságból.
583./2015/16.
A VB Somlóvásárhely Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/c) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a 3. létszámhiányos kiállás
tényét. Három büntető pont levonása a Somlóvásárhely SE csapatától. A Versenyszabályzat 54.§
(6/d) pontja alapján a felnőtt csapat 4. létszámhiánya esetén a csapatot ki kell zárni a bajnokságból.
584./2015/16.
A VB Szamaras Egyesület ügyében Létszámhiány 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 Szamaras SE felnőtt csapatának évi összeredményéből. A
mérkőzés a 35. percben félbeszakadt, mert a hazai csapat létszáma sérülés miatt 7 fő alá csökkent. A
VB a mérkőzés pályán elért eredményét (0:4) jóváhagyja.
585./2015/16.
A VB Peremarton 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 Peremarton SC Berhida felnőtt csapatának évi
összeredményéből.
586./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 7. létszámhiányos kiállás
tényét. Egy büntető pont levonása a Pápateszéri SE felnőtt csapatának évi összeredményéből.
587./2015/16.
A VB Nyirád Egyesület ügyében Ki nem állás miatt a LVSZ 58.§ (7/a), 55.§ (7) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét, ezért
írásbeli megrovásban részesíti a Nyirád KSE vezetőségét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Egervölgye
SE Monostorapáti javára igazolja.
588./2015/16.
A VB Pét Egyesület ügyében Ki nem állás miatt a LVSZ 58.§ (7/a), 55.§ (7) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét, ezért
írásbeli megrovásban részesíti a Péti MTE vezetőségét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Csetény SE
U16-os csapata javára igazolja.

Magyar Labdarúgó Szövetség

2015-2016 ( 41. ) számú Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő

589./2015/16.
A VB Öskü Egyesület ügyében Ki nem állás miatt a LVSZ 58.§ (7/c), 55.§ (7) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a 3. ki nem állás tényét. Három
büntető pont levonása a PV Öskü FC felnőtt csapatának évi összeredményéből. A mérkőzést 3 pont
3:0-val a VFC USE javára igazolja. A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4) a) pontja alapján fegyelmi eljárást
kezdeményez a PV Öskü FC U19-es csapata ellen.
590./2015/16.
A VB Vanyola Egyesület ügyében Lemondott, elmaradt 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 Nemesgörzsönyi SE tartalék csapata
javára igazolja.
Fegyelmi Bizottság határozatai
2015-16/0735
A FB Mogyorósi Martin (386134) labdarúgó PELC "A" 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
1
(egy) hétre (azaz 2016.05.19.-05.26-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0736
A FB Kovács Bence (445445) labdarúgó Balatonfüred USC 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 72. § (1) (2)
b) 77. § b) 1 (egy) hétre (azaz 2016.05.21.-05.28-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0737
A FB Bartók Balázs (398727) labdarúgó Balatonfüred USC 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 74. § (1) b)
2 (kettő) hétre (azaz 2016.05.21.-06.04-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0738
A FB Szurok Viktor (250447) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a) 77. § a) 1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0739
A FB Szalai Kornél (201735) labdarúgó Sümeg 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0740
A FB Dunavölgyi Szilveszter (225588) labdarúgó Pét 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
2
(kettő) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0741
A FB Osváth Róbert (160190) labdarúgó Devecser 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a) 78. § a) 1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0742
A FB Szűcs Gábor (165746) labdarúgó Gyulafirátót 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 78. § a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0743
A FB Balta Gergely (130652) labdarúgó Gyulafirátót 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a) 1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0744
A FB Meleg Attila (130745) labdarúgó Herend 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 74. § (2) a)
2 (kettő)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0745
A FB Németh Norbert (383678) labdarúgó Devecser 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 77. § b)
1 (egy)
hétre (azaz 2016.05.21.-05.28-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0746
A FB Szállási Bálint (266956) labdarúgó Magyarpolány 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (3) a) 6
(hat) hónapra (azaz 2016.05.22.-11.22-ig) a játéktól eltiltja (Mellbe ütötte a játékvezetőt)
2015-16/0747
A FB Kovács Benjamin (638095) labdarúgó Vaszar 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
2
(kettő) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0748
A FB Simon Róbert (187160) labdarúgó Ősi 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a) 72. § (1) (2) a) 1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0749
A FB Férheczli Dávid (332529) labdarúgó Somló 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0750
A FB Németh Csaba József (232489) labdarúgó Eplény 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
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2015-16/0751
A FB Molnár Csaba (102492) labdarúgó Zalahaláp 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a) 72. § (1)
(2) a) 2 (kettő) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0752
A FB Simon Martin (512886) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 74. § (2) b)
2 (kettő)
hétre (azaz 2016.05.19.-06.02-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0753
A FB Kislőd 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
2015-16/0754
A FB Fogl Sándor Róbert (468664) sportszakember Gyulafirátót 7. § (3) a) 10. § (3) a) 85. § (1) a)
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
2015-16/0755
A FB Jurik Tihamér (150681) sportszakember Vaszar 7. § (3) a) 10. § (3) c a) 83. § (1) b a)
2
(kettő) bajnoki mérkőzésre mindennemű sportszakemberi tevékenységtől eltiltja.
2015-16/0756
A FB Tolner András (187194) sportszakembe Ősi 7. § (3) a) 10. § (3) a) 85. § (1) a)
Írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
2015-16/0757
A FB Mayer Ákos (186885) labdarúgó Tótvázsony 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja.
2015-16/0758
A FB Dombi Gábor (160946) sportszakember Szentantalfa 7. § (3) a) 10. § (3) a) 85. § (1) a)
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
2015-16/0759
A FB Öskü 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 mérkőzésen ismételten nem állt ki.)
Mellékletek
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája
2. 2016. évi Nyári Szünidei tábor felhívása, adatlapja

Veszprém, 2016.05.25.

Magyar Labdarúgó Szövetség

Csik Ferenc
megyei igazgató

2015-2016 ( 41. ) számú Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő

