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31/2015-16 (2016.03.17.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén az Várpalota - Pét 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. A Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központja újabb továbbképzési programot 
szervez, amely – az előző konferenciákhoz hasonlóan – kreditpontos rendezvény, 
egyben licencmegújítás is, azoknak, akik még nem újították meg kártyájukat. A 
rendezvényre regisztráló edzők a részvételért (vonalkódos be és kilépés esetén) 10 
kredit pontot kapnak. 
A kilencedik konferencia: 2016. március 31 (csütörtök) 10.00 – 16.00-ig Győrben, az 
ETO Stadionban lesz. A program szerint csak gyakorlati bemutatók lesznek! 
A hirdetés megjelent az MLSZ/Felnőttképzési Intézet honlapján. 
link: http://felnottkepzes.mlsz.hu/  
vagy a http://coacheducation.hu/ 
 

4. 2016.03.08-tól az MLSZ kiírja a X. pályaépítési pályázatát! 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
mailto:veszprem@mlsz.hu
http://felnottkepzes.mlsz.hu/
http://coacheducation.hu/
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5. Pálya vonal húzó gép ajánlat.  
6. DIA EURO EB játékos toborzás 

 

Versenybizottság határozatai 

 
374./2015/16. 
A VB FAK Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
375./2015/16. 
A VB Várpalota Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
376./2015/16. 
A VB Dudar Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
377./2015/16. 
A VB Tapolcafő 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 Tapolcafői SE csapatát. 
 
378./2015/16. 
A VB Tótvázsony 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 Tótvázsonyi SE U19-es csapatától. 
 
379./2015/16. 
A VB Pápateszér Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/c), 62.§ (6/a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 3. 
létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető pont levonása a Pápateszéri SE felnőtt csapatának évi 
összeredményéből. A mérkőzés az 57. percben félbeszakadt, mert a vedég csapat létszáma 
sérülések miatt 7 fő alá csökkent. A Versenybizottság a mérkőzés pályán elért eredményét jóváhagyja 
(4:0). 
 
380./2015/16. 
A VB Dörögd-Halimba SE 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 Dörögd-Halimba SE U19-es csapatát. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0480 
A FB Rugovics Vendel (172440) sportszakember VLS Kft. 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 72. § (1)  13. §  
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti.  
 
2015-16/0481 
A FB Eichinger Róbert (353711) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a)   1 (egy)  
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0482 
A FB Zsirai Dániel (249115) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)  3 (három) 
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0483 
A FB Balta Gergely (130652) labdarúgó Gyulafirátót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a) 72. § (2)  
a) 1 (egy)  bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0484 
A FB Dávid Ádám (249981) labdarúgó Dudar 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 77. §   a) 74. § (1)  a) 1 (egy) 
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
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2015-16/0485 
A FB Szekér Tamás Milán (464289 labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b) 77. §   
b)   1 (egy) hétre (azaz 2016.03.12.-03.18-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0486 
A FB Bostai Zsolt (521627) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 78. §   b) 72. § (2)  b)   1 
(egy) hétre (azaz 2016.03.12.-03.18-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0487 
A FB Nádasdi Zsolt (480184) labdarúgó Szentantalfa 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 76. § (2)  b)  6 (hat) 
hétre (azaz 2016.03.13.-04.23-ig)  a játéktól eltiltja (két kézzel megfogta ellenfele nyakát, és fejelő 
mozdulatot tett felé) 
 
2015-16/0488 
A FB Herber Mátyás (406911) labdarúgó Nemesszalók 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 78. §   b)  1 (egy) 
hétre (azaz 2016.03.13.-03.19-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0489 
A FB Horváth Máté (569944) labdarúgó Dörögd-Halimba 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 77. §   b) 72. § 
(2)  b)   1 (egy) hétre (azaz 2016.03.13.-03.19-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0490 
A FB Zakár Bálint (436217) labdarúgó Lovászpatona 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a)  1 (egy)  
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0491 
A FB Simon Csaba (167542) labdarúgó Mezőlak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a) 76. § (1)  a) 
3 (három)  bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0492 
A FB FAK sportszervezetet 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  
 
2015-16/0493 
A FB Várpalota sportszervezetet 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  
 
2015-16/0494 
A FB Dudar sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  q) 86. § (1)  b)  7.200.- Ft, azaz Hétezerkettőszáz  
forint pézbüntetéssel sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. 
napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget von 
maga után  
 
2015-16/0495 
A FB Tóth Gábor (396165) sportszakember VFC USE 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 85. § (1)  a)  Írásbeli 
figyelmeztetésben részesíti.      
 
2015-16/0496 
A FB Tóth Ferenc (174947) sportszakember Ugod 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 85. § (1)  a)  Írásbeli 
figyelmeztetésben részesíti.      
 

Fellebbviteli Bizottság határozatai 

 
8/2015-2016. 
A Fellebbviteli Bizottság a Fegyelmi Bizottság 2015-16/0453. számú határozatát Endresz Attila Tihany 
labdarúgó ügyében annyiban megváltoztatja, hogy az első fokú határozatban a játéktól való eltiltás 
büntetés mértékét egy mérkőzésre mérsékli azzal, hogy az eltiltást a soron következő Téli kupa 
mérkőzésen kell a labdarúgónak letöltenie. 
Egyebekben az első fokú határozatot helyben hagyja. 
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Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.03.17.       megyei igazgató 


