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Tájékoztatás 

 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

 
 

1. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2015-16. évi TAO beszámolókat folyamatosan töltsék fel. 
Ettől az évadtól kezdve elektronikus úton kell elkészíteni a beszámolót és a lehetőség 
van rá, hogy a számlákat folyamatosan feltöltsék a rendszerbe. Minden érintett csapat 
figyelmét felhívjuk, hogy folyamatosan teljesítse feltöltési kötelezettségét, ne hagyja az 
utolsó pillanatra 

 
2. A 2016-17. évi TAO pályázati felület március hónapban fog megnyílni. Kérem minden 

pályázó csapat vezetőjét, hogy készüljön fel a pályázat beadására. Gondolja át milyen 
tervei, elképzelései vannak, hogy ne kerüljön időzavarba az április 30-i pályázati 
határidő betartásánál. Kérdéseikkel forduljanak az Igazgatósághoz veszprem@mlsz.hu 
e-mail címen 

 
3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálybelépésekor a 

törvényszéki nyilvántartásba bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.) a 
2014. március hó 15. napját követő első változásbejegyzési eljárás alkalmával, de legkésőbb 
2016. március hó 15. napjáig kötelesek a létesítő okiratukat az új Ptk.-nak megfeleltetni. 
 

A fentiekkel kapcsolatban az alábbi linken kaphat útmutatást: (veszprem.mlsz.hu oldalon jobb 
oldalt egyesületek civil törvény menüben) 
 

20160315-ig_új ptk civil tv változások 
 

A változásbejegyzési kérelem benyújtásához szükséges űrlapok, valamint az új Ptk-nak 
megfelelő létesítő okirat sablonok a: 
www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok  
honlapon érhetőek el, itt a civil szervezetekkel kapcsolatos további hasznos információk, 
tájékoztatások is találhatóak. 
 

Versenybizottság határozatai 

 
337./2015/16. 
A VB Balatonkenese Egyesület ügyében  Futsal felnőtt mérkőzésen való ki nem állás miatt a FVSZ 
55.§ (7) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki 
nem állás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Balatonkenese SC csapatát. A mérkőzéseket 
3 pont 3:0-val a Nemesvámosi LSE, Peremarton SC Berhida és a Balatonfüredi USC javára igazolja. 
 
338./2015/16. 
A VB Várpalota Egyesület ügyében  Futsal U11 mérkőzésen való ki nem állás miatt a FVSZ 58.§ 
(5/a), 55.§ (7) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Várpalotai BSK csapatát. 
A mérkőzéseket 3 pont 3:0-val a VFC USE "C", VFC USE "B" és a Balatonalmádi SE javára igazolja. 
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339./2015/16. 
A VB Balatonfüred Egyesület ügyében  Futsal U11 mérkőzésen való ki nem állás miatt a FVSZ 58.§ 
(5/a), 55.§ (7) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Balatonfüredi USC 
csapatát. A mérkőzéseket 3 pont 3:0-val a Szilágyi DSE, VFC USE "A" és a VFC USE "D" csapatok 
javára igazolja. 
 
340./2015/16. 
A VB Várpalota Egyesület ügyében   Futsal U13 mérkőzésen való ki nem állás miatt a FVSZ 58.§ 
(5/a), 55.§ (7) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Várpalotai BSK csapatát. 
A mérkőzéseket 3 pont 3:0-val a Balatonfüredi USC, Szilágyi DSE és a Devecser SE javára igazolja. 
 
341/2015/16. 
A VB VFC USE "C", VFC USE "B" csapatok ügyében   Futsal U11 és U13 mérkőzésen történtek miatt 
a FVSZ 47.§ (7) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB írásbeli megrovásban részesíti 
a VFC USE „B” és „C” csapatait, mert a mérkőzéseken számozatlan mezben jelentek meg. Egyben 
felhívja a figyelmet, hogy a legközelebbi alkalommal a Versenykiírásnak megfelelően álljanak ki a 
mérkőzésekre. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0452 
A FB Stampf Tamás (223915) labdarúgó Apácatorna 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b) 72. § (1) 
(2)  b)    2016.04.30--ig  a játéktól eltiltja (Belrúgott földön fekvő ellenfelébe)  
 
2015-16/0453 
A FB Endresz Attila (419917) labdarúgó Tihany 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 78. §   b)    2016.03.14-ig  
a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0454 
A FB Bernáth Patrik (480406) labdarúgó Nemesvámos 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 82. § (1)  b)   
2016.02.21-ig   a játéktól eltiltja 
 
2015-16/0455 
A FB Solymosi Patrik Bence labdarúgó Nemesvámos 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b)   
2016.03.14-ig a   játéktól eltiltja  
 

Fellebbviteli Bizottság határozatai 

 
7/2015/16. 
A Fellebbviteli Bizottság Ráday Roland labdarúgó Magyarpolány ügyében a Fegyelmi Bizottság 2015-
16/0405. számú határozatát megváltoztatja és az eltiltás mértékét 2 (kettő) soron következő bajnoki 
mérkőzésen szerepléstől való eltiltásra leszállítja. 
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 
 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.02.10.       megyei igazgató 


