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Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén Vasárnap 16,00-tól a Öskü - Gyulafirátót mérkőzés 

közvetítése lesz látható  

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a határozatlan tartalmú illetve egyéb kategóriára 
kiadott regisztrációs kártyák érvényüket vesztették. Ilyen kártyákkal a hétvégétől a 
kispadra leülni nem lehet. Kérjük, az elektronikus ügyintézési felületen indítsák el a 
rendszeren keresztül az új regisztrációs kártyák igénylését. 
 

2. 2016.04.20-án (szerdán) az Igazgatóság zárva tart. 
 

3. A kibontakoztatási programunk a félidejénél tart. A Bernd Storck úr szakmai igazgató, a 
Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya levelében foglalta össze a program 
alapelveit és lebonyolítását. Levele a mellékletben található. Kérem segítő 
hozzáállásukkal támogassák a tehetségek képzését 

 

4. Mérkőzés módosítási kérelmeket a mérkőzés előtt 3 nappal csak rendkívül indokolt 

esetben lehet benyújtani az Igazgatóság felé. 
Csak a kitöltött, minkét fél által aláírt, lepecsételt kérelmi formanyomtatványt fogadjuk 
be. 
A 15. napon belüli módosításnál az MLSZ Díjfizetési rendje szerinti befizetett összeg 
igazolásáról szóló másolatot is csatolni kell a kérelem mellé. 
 

5. Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a mérkőzések előtt a labdarúgó pályákat hozzák 
olyan állapotba, hogy a mérkőzések biztonságosan lejátszhatóak legyenek, különösen 
figyeljenek oda, hogy a füves pályák lenyírása megfelelő legyen. 
 

6. A Megyei III. – IV. osztályú bajnokságban résztvevő csapatok az Igazgatóságon 
nyitvatartási időn belül átvehetik az 5 db Adidas labdát. 

 

7. Az MLSZ Honlapjára felkerült a 2016-17. évi TAO programok értékelési elvei, 

benchmark táblázata. 
Nézze át a mellékleteinket! 
 
A 2016/17-s pályázati felület elérhető itt! (kattintson a szövegre!) 
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
https://mlsztao2016.flexinform.hu/
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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, vagy a régiós koordinátorunkhoz 
Némethné Andrea tel:30/5889001 e-mail címe: arteam2002@gmail.com 

 

Versenybizottság határozatai 

 
446./2015/16. 
A VB Balatonalmádi Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
447./2015/16. 
A VB Peremarton Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/a), 62.§ (2/a) 
alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 
létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli figyelmeztetésben részesíti a Peremarton SC Berhida 
U19-es csapat vezetőségét. A mérkőzés a 35. percben félbeszakadt, mert a hazai csapat létszáma 
sérülés miatt 7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés újrajátszását rendeli el. A két egyesület 8 napon 
belül küldje be a mérkőzés lejátszásának új időpontjáról szóló megállapodást. A mérkőzést 
2016.05.30-ig le kell játszani. Megállapodás hiányában a VB kitűzi a mérkőzés új időpontját, mely 
ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
448./2015/16. 
A VB Szamaras 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 Szamaras SE tartalék csapatától. 
 
449./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. 
 
457./2015/16. 
A VB a TIAC VSE– Ajka Kristály U19-es (1063063) mérkőzés ügyében  Mérkőzés megszakítása, 
beszüntetése miatt a LVSZ 62.§ (2/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  A mérkőzés a 
35. percben félbeszakadt,  a hazai vezetőedző rosszulléte miatt. A VB a mérkőzés újrajátszását 
rendeli el. A két egyesület 8 napon belül küldje be a mérkőzés lejátszásának új időpontjáról szóló 
megállapodást. A mérkőzést 2016.05.30-ig le kell játszani. Megállapodás hiányában a VB kitűzi a 
mérkőzés új időpontját, mely ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0556 
A FB Konicz László (247373) labdarúgó Balaton SE 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)   2 (kettő) 
Magyar Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0557 
A FB Káli Péter (161638) labdarúgó Balaton SE 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 74. § (1)  a) 82. § (1)  a) 2 
(kettő) Magyar Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0558 
A FB Szeiler Gábor (330227) labdarúgó PV Öskü FC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a)  1 (egy) 
Magyar Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0559 
A FB Pupos Krisztián (206456) labdarúgó TIAC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a) 78. §   a) 1 
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0560 
A FB Szommer Tibor (145095) labdarúgó Ugod 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 72. § (2)  a)   2 (kettő)  
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  

mailto:veszprem@mlsz.hu
tel:30/5889001
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2015-16/0561 
A FB Zelenka Martin (400404) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b) 72. § (2)  b)  1 
(egy) hétre (azaz 2016.04.10.-04.17-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0562 
A FB Sipos Dávid (137493) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a) 74. § 
(1)  a) 2 (kettő)  bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0563 
A FB Mocher Dávid István (202083) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)  
1 (egy)  bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0564 
A FB Molnár Mátyás (234216) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 74. § (2)  b)   3 
(három) hónapra (azaz 2016.04.09.-07.09-ig)  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0565 
A FB Pintér Márton (257865) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 77. §   b) 82. § 
(1)  b)    2016.04.09.-04.17-ig  a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0566 
A FB Kocsis Péter (361808) labdarúgó Dörögd-Halimba 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 82. § (1)  b)   1 
(egy) hétre (azaz 2016.04.10.-04.17-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0567 
A FB Nagy Tamás (193033) labdarúgó Csót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a) 1 (egy)  bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0568 
A FB Kiss János Bálint (205005) labdarúgó Somló 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  a) 72. § (1)  72. § (2)  a)  1 
(egy)  bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0569 
A FB Molnár Máté (277153) labdarúgó Vanyola 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 72. § (2)  a) 75. § (2)  a) 1 
(egy)  bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0570 
A FB Németh István (159077) labdarúgó Malomsok 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 74. § (1)  a)  2 (kettő)  
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0571 
A FB Rosta Péter (102490) labdarúgó Nemesgulács-Kisapáti 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 74. § (2)  a)  
2 (kettő)  bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0572 
A FB Hocker Ernő (169399) labdarúgó Kéttornyúlak 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a)  1 (egy)  
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0573 
A FB Egri József (217611) labdarúgó Szentgál 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a)  1 (egy) 
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0574 
A FB Zsebeházi Péter (241613) labdarúgó Szentgál 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a)   1 (egy)  
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0575 
A FB Váradi Máté Dominik (577971) labdarúgó Ajka Kristály 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 82. § (1)  b)  
1 (egy) hétre (azaz 2016.04.09.-04.16-ig) a  játéktól eltiltja  
 
2015-16/0576 
A FB Balatonalmádi sportszervezet Balatonalmádi 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  
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2015-16/0577 
A FB Kocsis Attila (154598) sportszakember Ajka Kristály 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 85. § (1)  a) Írásbeli 
figyelmeztetésben részesíti.      
 
2015-16/0578 
A FB Geri Gyula (574912) sportszakember Ajka Kristály 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 85. § (1)  a)  Írásbeli 
figyelmeztetésben részesíti.      
 
2015-16/0579 
A FB Marton Miklós István (158737) sportszakember Pápai Perutz 7. § (3)  a) 10. § (3)  a) 85. § (1)  a)  
Írásbeli figyelmeztetésben részesíti.      
 
2015-16/0580 
A FB Csik Zsolt (196646) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 79. § (2)  a)  4 
(négy)   bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 

 
   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.04.16.       megyei igazgató 


