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30/2015-16 (2016.03.09.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén az Pápai Perutz-Sümeg mérkőzés közvetítése lesz 

látható 15,00 tól Szombaton! 

 
 

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! 
6. Pálya vonal húzó gép ajánlat.  
7. DIA EURO EB játékos toborzás 

 

Versenybizottság határozatai 

 
358./2015/16. 
A VB Péti MTE Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60. § alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
359./2015/16. 
A VB Herendi PSK Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60. § alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
360./2015/16. 
A VB Balatonalmádi SE Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60. § 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi 
Bizottságnak. 
 
361./2015/16. 
A VB Devecser SE 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 Devecser SE U19-es csapatától. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0470 
A FB Hornyacsek Erik (400719) labdarúgó PELC 'A' 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 77. §   b)   
2016.03.02.-03.15-ig  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0471 
A FB Simon Benjamin (249957) labdarúgó VLS KFT 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a)  1 (egy)   
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0472 
A FB Kaufmann Attila (127236) labdarúgó Péti MTE 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)  2 (kettő)  
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0473 
A FB Nemes Milán (168690) labdarúgó Pápai Perutz FC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 72. § (2)  a) 75. § 
(2)  a) 1 (egy)  bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0474 
A FB Vágenhoffer Richárd (403935) labdarúgó FC Zirc 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b)   
2016.03.06.-03.13-ig a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0475 
A FB Vágenhoffer Bence (273919) labdarúgó Ugod SE 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b) 78. §   
b)    2016.03.06.-03.13-ig  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0476 
A FB Péti MTE sportszervezet Péti MTE 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)  9.600.- Ft, azaz 
Kilencezerhatszáz  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  
 
2015-16/0477 
A FB Herendi PSK sportszervezet Hereendi PSK 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)  7.200.- Ft, azaz 
Hétezerkettőszáz  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  
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2015-16/0478 
A FB Balatonalmádi SE sportszervezet Balatonalmádi SE 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)  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  
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.03.09.       megyei igazgató 


