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29/2015-16 (2016.03.02.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén az Úrkút Balatonfűzfő mérkőzés közvetítése lesz 

látható 13.30 tól Vasárnap! 

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. Az MLSZ Honlapjára felkerült a 2016-17. évi TAO programok értékelési elvei, benchmark 
táblázata. 
Nézze át a mellékleteinket! 
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 

2. A 2016/17. évi megyei I. osztály, és az NB III bajnoki osztályban való szereplés 
alapfeltétele az Amatőr Licence megszerzése.  
 

A licence benyújtásának határideje:  2016. 04. 10.  
 

Megyei I. o-ban indulóknak: 
A megyei I. és II. osztályú (a II. osztályból csak akik fel szeretnének kerülni az I. 
osztályba!) csapatainknak a pályahitelesítést előre egyeztetett időpontban az előző 
évekhez hasonlóan végezzük. A csapatoknak kérelmezni nem kell. 
A megyei I. és II. osztályú (a II. osztályból csak akik fel szeretnének kerülni az I. 
osztályba!) csapatainknak a teljes dokumentációt az MLSZ Veszprém Megyei 
Igazgatóságára kell beküldeniük! 
Az érintett csapatokat külön levélben kiértesítettük a részletekről. 

3. 2016. 03. 02-án közös sajtótájékoztatót tartott a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége és az MLSZ Veszprém 
Megyei Igazgatósága. A tavasz folyamán még szorosabbá tesszük az együttműködést a 
pályák biztonsága érdekében. A közös együttműködés eredményeként az előre 
egyeztetet mérkőzéseken megjelennek a rendőrség és a polgárőrség emberei. 
Személyes jelenlétükkel is erősítve a nézők biztonságérzetét. A mellékletben 
megtalálják a területileg illetékes rendőrkapitányságok labdarúgással foglalkozó 
kollegáinak elérhetőségét. 

4. A sajtótájékoztatón az Igazgatóság bejelentette, hogy minden egyesületünk 5-5 db 
mérkőzéslabdát kap a tavasz folyamán. Az átadások előre egyeztetett időpontokban 
történnek. A megyei I. és II. osztályú csapataink a jobb elméleti felkészülés segítésére 
egy-egy 90x60 cm taktikai mágneses táblát kapnak.  

 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
mailto:veszprem@mlsz.hu
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5. 2016.03.08-tól az MLSZ kiírja a X. pályaépítési pályázatát! 
Az Önkormányzatokat közvetlenül az MLSZ értesíti a pályázat megnyitásáról. A pontos 
kiírást a jövő héten küldjük ki a csapataink számára. Kérek minden érintett 
csapatvezetőt, aki tervezi pálya megépítését a veszprem@mlsz.hu címen jelezze 
kérdéseit! 

 

Versenybizottság határozatai 

 
352./2015/16. 
A VB Csetény Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
353./2015/16. 
A VB Öskü Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/c) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapítja a 3. létszámhiányos kiállás tényét. Egy 
büntető pont levonása a PV Öskü felnőtt csapatnak évi összeredményéből. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0457 
A FB Kalapács Roland (250435) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 72. § (2)  a) 75. § (2)  a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0458 
A FB Vincze Gábor (189131) labdarúgó Csetény 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 72. § (2)  a) 75. § (2)  a) 
1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0459 
A FB Kovács Gábor (163783) labdarúgó Csetény 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a) 75. § (2)  a) 
1 (egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0460 
A FB Gersics József (110547) labdarúgó Csetény 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 72. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0461 
A FB Horváth Dávid (141226) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0462 
A FB Szabó Bálint (196651) labdarúgó TIAC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0463 
A FB Zákányi Barnabás (462190) labdarúgó Herend 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 77. §   b) 82. § (1)  b)   
1 (egy) hétre (azaz 2016.02.27.-03.05-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0464 
A FB Lakatos József (571932) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 76. § (2)  b)   1 (egy) 
hónapra (azaz 2016.02.27.-03.27-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0465 
A FB Szentgyörgyvári Krisztofer Patrik (466220) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. 
§ (2)  b)  1 (egy) hétre (azaz 2016.02.27.-03.05-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0466 
A FB Tóth Zoltán (286169) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b)   1 (egy) hónapra 
(azaz 2016.02.27.-03.27-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0467 
A FB Somlóvári Bálint (357651) labdarúgó Gyulafirátót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b)   2 
(kettő) hétre (azaz 2016.02.28.-03.13-ig)  a játéktól eltiltja  
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2015-16/0468 
A FB Molnár Tamás (503965) labdarúgó VFC USE 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b)   2 (kettő) 
hétre (azaz 2016.02.27.-03.12-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0469 
A FB Csetény sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)  12.000.- Ft, azaz Tizenkétezer  
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  
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.03.02.       megyei igazgató 


