MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
Veszprém Megyei Igazgatóság
Tel.: +36-88-568-220,
+36-88-568-221
E-mail:
veszprem@mlsz.hu

Fax.: +36-88-401-396
Web: http://veszprem.mlsz.hu/

Bankszámla szám:

11707024-20480899

Cím:

H-8200 Veszprém, Wartha V. utca 3.

Levelezési cím:

H-8200 Veszprém, Wartha V. utca 3.

Számlázási cím:

1112 Budapest, Kánai út 2. D.

34/2015-16 (2016.04.06.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!
A hétvégén Szombaton 18,00-tól a Pápai Perutz – Úrkút
mérkőzés közvetítése lesz látható

Tisztelt Csapatvezetők!
1. A 2015-16. évi Veszprém Megyei Kupa díjazásáról döntött a Megyei Társadalmi
Elnökség!
A döntés alapján:

Megyei Magyar Kupa pénzdíja összesen 550 000 Ft
1 helyezett 110 000 Ft
2. helyezett 80 000 Ft
legjobb 4 között szereplő csapat 50-50 000 Ft
legjobb 8 között szereplő csapat 20-20 000 Ft
támogatásban fog részesülni, amelynek formájáról a Kupadöntő (2016. 06. 08
szerda Ajka 18,00) után értesítjük a jogosult csapatokat.
2. Kedvezményes GrundPálya építési lehetőség 10% önrésszel. Olvassa el a mellékelt
tájékoztatót! Mellékeljük a megyei kedvezményre jogosult település listát.
3. 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.
4. A Megyei III. – IV. osztályú bajnokságban résztvevő csapatok az Igazgatóságon
nyitvatartási időn belül átvehetik az 5 db Adidas labdát.
5. Ingyenes Grassrots tanfolyam Veszprémben
2016. 04. 08-án 14,00-19,00-ig
2016. 04. 09-én 08,00-tól19,00-ig
Bővebb információ: toth.attila@mlsz.hu, veszprem@mlsz.hu,
A képzés két napos, térítésmentes, 16 órában több előadó közreműködésével,
sokféle hasznos ismeretet adunk át a hallgatók részére (vezetéselmélet, fesztivál és
tornaszervezés, elsősegélynyújtás, TAO pályázat, stb.). A két nap, írásos
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záróvizsgával fejeződik be. Eredményes szereplés után néhány héttel,
oklevelet/tanúsítványt kapnak a hallgatók.
6. 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
7. 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.
8. 2016.03.08-tól az MLSZ kiírja a X. pályaépítési pályázatát!
9. Pálya vonal húzó gép ajánlat.
Versenybizottság határozatai
430./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.
431./2015/16.
A VB Karakószörcsök Egyesület ügyében
Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi
Bizottságnak.
432./2015/16.
A VB Dörögd-Halimba 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.
433./2015/16.
A VB SK Ajka-Padragkút 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 az SK Ajka-Padragkút SE U16-os csapatát.
434./2015/16.
A VB Somló Egyesület ügyében mérkőzés kezdési időpontjának be nem tartása miatt a következő
határozatot hozta:
A VB jogerős határozattal megállapította a késés tényét, ezért írásbeli
megrovásban részesíti a Somló SC tartalék csapatát. Továbbá felhívja az egyesület figyelmét, hogy a
következő alkalommal átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
435./2015/16.
A VB Bakonybél Egyesület ügyében mérkőzés kezdési időpontjának be nem tartása miatt a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a késés tényét, ezért írásbeli
megrovásban részesíti a Bakonybéli SE csapatát. Továbbá felhívja az egyesület figyelmét, hogy a
következő alkalommal átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
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436/2015/16.
A VB Vanyola Egyesület ügyében Mérkőzés megszakítása, beszüntetése miatt a LVSZ 62.§ (6/a)
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a mérkőzés
félbeszakadásának tényét. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (5:0) jóváhagyja.
Fegyelmi Bizottság határozatai
2015-16/0536
A FB Varga Dávid (201895) labdarúgó FAK 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (3)
hónapra (azaz 2016.04.02-05.02-ig) a játéktól eltiltja

13. §

2015-16/0537
A FB Pallaga István (211969) labdarúgó FAK 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja

1 (egy)

2 (kettő)

2015-16/0538
A FB Gál Krisztián (130219) labdarúgó FAK 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a) 1 (egy) bajnoki
mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0539
A FB Bódis Richárd (152999) labdarúgó PV Öskü 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja

1 (egy)

2015-16/0540
A FB Kovács Gábor (163783) labdarúgó Csetény 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a) 1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0541
A FB Szekér Tamás Milán (464289) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 77. §
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0542
A FB Németh Erik (576996) labdarúgó Sümeg 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (1) b)
04.10-ig a játéktól eltiltja
2015-16/0543
A FB Makkos Attila (314604) labdarúgó Sümeg 7. § (2)
2016.04.01.-04.10-ig a játéktól eltiltja

a, b) 10. § (1)

a) 1

2016.04.01.-

d b) 75. § (2)

b)

2015-16/0544
A FB Bakács Zoltán (577987) labdarúgó Peremarton 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
2016.04.01.-04.10-ig a játéktól eltiltja
2015-16/0545
A FB Németh Norbert (383678) labdarúgó Devecser 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (1) b) 1 (egy)
hétre (azaz 2016.04.02.-04.09-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0546
A FB Szalai Péter (171629) labdarúgó Vanyola 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (3) a) 2016.04.03.12.31-ig a játéktól eltiltja (Ágyékon rúgta a játékvezetőt)
2015-16/0547
A FB Vass Gábor (161648) labdarúgó Balaton 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 78. §
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja

a) 82. § (1) a) 1

2015-16/0548
A FB Rigó Lajos (557039) labdarúgó TIAC 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
04.10-ig a játéktól eltiltja
2015-16/0549
A FB Viszt Richárd (616733) labdarúgó Devecser 7. § (2)
2016.04.01.-04.16-ig a játéktól eltiltja

Magyar Labdarúgó Szövetség

a, b) 10. § (1)

2016.03.29.-

d b) 74. § (2)

b)

2015-2016 ( 34. ) számú Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő

2015-16/0550
A FB Pápai Adrián (624771) labdarúgó SK Ajka-Padragkút 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 75. § (2) b)
78. § b) 1 (egy) hétre (azaz 2016.04.03.-04.10-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0551
A FB FAK sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 10.800.- Ft, azaz Tízezernyolcszáz
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
2015-16/0552
A FB Karakószörcsök sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 4.000.- Ft, azaz Négyezer
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
2015-16/0553
A FB Horváth Ferenc (149562) sportszakember FAK 7. § (3) a) 10. § (3) a) 85. § (1) a) Írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
2015-16/0554
A FB Markó Gergő (130399) sportszakember Sümeg 7. § (3) a) 10. § (3) a) 85. § (1) a) Írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
2015-16/0555
A FB Szegletes Zoltán (368191) sportszakember Úrkút 7. § (3) a) 10. § (3) a) 85. § (1) a) Írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
Fellebbviteli Bizottság határozatai
9/2015/16.
A Fellebbviteli Bizottság a Fegyelmi Bizottság 2015-16/0452. számú határozatát megváltoztatja
Stampf Tamás Apácatorna LC labdarúgó ügyében, és a 2016.04.30-ig a játéktól való eltiltást,
büntetést leszállítja. A labdarúgót 2016. március 31-ig tiltja el a játéktól.
Mellékletek
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája
Veszprém, 2016.04.07.
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Csik Ferenc
megyei igazgató
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