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37/2015-16 (2016.04.26.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén Szombat 16,30-tól a Balatonfűzfő AK - Ugod 

mérkőzés közvetítése lesz látható  

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. Fontos! 
a. A 2016-17. évi bajnokságban az 07.01-től érvényes labdarúgás 

Versenyszabályzata alapján csak önálló utánpótlás nevelő klub adhat 
utánpótlás csapatot a versenykiírásokban megfogalmazott utánpótlás elvárások 
teljesítéséhez és a két klub bejegyzett telephelye csak azonos településen lehet. 
(12. § m), n), o) pont 

b. A 2016-17. évi TAO értékelési elvek megváltoztak! Külföldi játékos felnőtt 
csapatban való szerepeltetése esetén csak a minimális TAO összegekre lehet 
pályázni és ez a minimum összeg vonatkozik az utánpótlás csapatokat adó 
klubra is. (TAO program értékelésének alapelvei 5. oldal) 

2. Kreditpont szerzési lehetőség! (10 kredit pont) 
Debreceni Futballegyetem Nemzetközi Labdarúgó Konferencia 2016. 05. 19-én. 
Egyebeket lásd a mellékletben. 

3. 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. 
 

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 I-II-III-IV. osztályú bajnokságban résztvevő csapatok az Igazgatóságon 
nyitvatartási időn belül átvehetik az 5 db Adidas labdát. 
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
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7. A Megyei I. és II. osztályú csapatok átvehetik a labda mellett a taktikai 
mágnestáblájukat. 

 

8. 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!) 
 

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 

 
479./2015/16. 
A VB Peremarton Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
480./2015/16. 
A VB TIAC Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
481./2015/16. 
A VB Balatonkenese Egyesület ügyében  Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával 
a következő határozatot hozta:  A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak. 
 
482./2015/16. 
A VB Csót 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 Csót SE vezetőségét. 
 
483./2015/16. 
A VB Somlóvásárhely 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 Somlóvásárhely SE vezetőségét. 
 
484./2015/16. 
A VB Pét Egyesület ügyében  Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/d) alkalmazásával a következő 
határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 4. létszámhiányos kiállás tényét. Egy 
büntető pont levonása a Péti MTE felnőtt csapatának évi összeredményéből. 
 
485./2015/16. 
A VB Szamaras Egyesület ügyében  Ki nem állás miatt a LVSZ 55.§ (8/a), 55.§ (7) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a Balatonederics SC javára igazolja. Az első ki nem állás miatt 3 büntető 
pont levonása a Szamaras SE felnőtt csapatától. A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4/a) pontja alapján 
fegyelmi eljárást kezdeményez a Szamaras SE felnőtt csapata ellen. 
 
486./2015/16. 
A VB Nemesvita Egyesület ügyében  Ki nem állás miatt a LVSZ 55.§ (8/a), 55.§ (7) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a Falusi SE Gógánfa javára igazolja. Az első ki nem állás miatt 3 büntető 
pont levonása a Nemesvita SE csapatától. A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4/a) pontja alapján fegyelmi 
eljárást kezdeményez a Nemesvita SE ellen. 
 
487./2015/16. 
A VB Vanyola Egyesület ügyében  Elmaradt mérkőzés miatt a LVSZ 58.§ (7/b) alkalmazásával a 
következő határozatot hozta:  A VB jogerős határozattal megállapította a 2. ki nem állás tényét. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a Somló SC tartalék csapata javára igazolja. Az 2. ki nem állás miatt 3 
büntető pont levonása a Vanyola SE tartalék csapatától. A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (4/a) pontja 
alapján fegyelmi eljárást kezdeményez a Vanyola SE tartalék csapata ellen. 

https://mlsztao2016.flexinform.hu/
mailto:veszprem@mlsz.hu
tel:30/5889001
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Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2015-16/0601 
A FB Csót sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b)         15.000,- Ft, azaz Tizenötezer  
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 (Bajnoki mérkőzésen nem állt ki) 
 
2015-16/0602 
A FB Peremarton sportszervezetet 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  
 
2015-16/0603 
A FB TIAC 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  
 
2015-16/0604 
A FB Szamaras sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b)         15.000,- Ft, azaz 
Tizenötezer  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 (Bajnoki mérkőzésen nem állt ki) 
 
2015-16/0606 
A FB Czirók Attila (148919) labdarúgó Hajmáskér 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2) a)  82.§ (1) a)     
1 (egy)   Magyar Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0607 
A FB Telbisz Barnabás (334331) labdarúgó Nemesgörzsöny 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2) a)  1 
(egy)   Magyar Kupa mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0608 
A FB Bognár Ákos (297771) labdarúgó PELC 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2016.04.23.-04.30-ig)   a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0609 
A FB Pillók Gergő (189921) labdarúgó Peremarton 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0610 
A FB Nagy Csaba (157978) labdarúgó Peremarton 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0611 
A FB Zelenka Martin (400404) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a) 77. §   a) 1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0612 
A FB Nagy László (159344) labdarúgó Csetény 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0613 
A FB Új Tamás (246750) labdarúgó Várpalota 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 82. § (1)  a) 75. § (2)  a) 1 
(egy)     bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0614 
A FB Janzsó Krisztián (196899) labdarúgó Gyulafirátót 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b) 78. §   
b)   1 (egy) hétre (azaz 2016.04.22.-04.29-ig)   a játéktól eltiltja  
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2015-16/0615 
A FB Nagy András (514303) labdarúgó Pét 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b)       1 (egy) hétre 
(azaz 2016.04.23.-04.30-ig)   a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0616 
A FB Bondár Gyula (294198) labdarúgó Olaszfalu 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0617 
A FB Csincsi Patrik (225620) labdarúgó Kolontár 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 72. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0618 
A FB Szőke Gellért (260499) labdarúgó Révfülöp 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d a) 75. § (2)  a)     1 (egy)     
bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
 
2015-16/0619 
A FB Keringer Máté (396470) labdarúgó Devecser 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2016.04.22.-04.29-ig)   a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0620 
A FB Ábrahám Patrik (692454) labdarúgó Vaszar 7. § (2)  a, b) 10. § (1)  d b) 75. § (2)  b)       1 (egy) 
hétre (azaz 2016.04.22.-04.29-ig)   a játéktól eltiltja  
 
2015-16/0622 
A FB Vajda Béla (468958) sportszakember Balatonkenese 7. § (3)  a) 10. § (3)  c a) 83. § (1)  b a)  1 
(egy)  bajnoki  mérkőzésre mindennemű sportszakemberi tevékenységtől eltiltja.  
 
2015-16/0623 
A FB Csordás Jenő (199914) sportszakember Káptalanfa 7. § (3)  a) 10. § (3)  c a) 83. § (1)  b a)  1 
(egy) bajnoki mérkőzésre mindennemű sportszakemberi tevékenységtől eltiltja.   
 
2015-16/0624 
A FB Barta László (124544) sportszakember SK Ajka-Padragkút 7. § (3)  a) 10. § (3)  c) 83. § (2)  b a)   
2 (kettő)  bajnoki mérkőzésre mindennemű sportszakemberi tevékenységtől eltiltja.  
 
2015-16/0625 
A FB Nemesvita sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b)     15.000,- Ft, azaz Tizenötezer  
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 (Bajnoki mérkőzésen nem állt ki) 
 
2015-16/0626 
A FB Vanyola sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b)    15.000,- Ft, azaz Tizenötezer  
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 (Bajnoki mérkőzésen ismételten nem állt ki) 
 
2015-16/0627 
A FB Balatonkenese 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  
 
2015-16/0628 
A FB Szamaras sportszervezetet 7. § (4)  a) 10. § (4)  p) 86. § (1)  b)  15.000,- Ft Tizenötezer  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 
(Bajnoki mérkőzésen ismételten nem állt ki) 

Mellékletek 

 
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.04.26.       megyei igazgató 


