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36/2015-16 (2016.04.21.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!
A hétvégén Vasárnap 16,00-tól a Balatonalmádi - Herend
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. 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.
3. Tekintettel arra, hogy több önkormányzat is érdeklődött többfunkciós pályák építése
iránt, az MLSZ az idei évben Rekortán Pályaépítési Programot hirdet az
Országos Pályaépítési Program keretében. Jelen levelünkhöz csatoljuk az ezzel
kapcsolatos tájékoztatót (Rekortán Pályaépítés Pályázóknak tájékoztató), melyben
minden információt megtalálnak. Ebben a programban is önkormányzatok és
sportegyesületek vehetnek részt (attól függően, hogy ki az érintett ingatlan
tulajdonosa). A pályázónak rendelkeznie kell 30% önrésszel és hoznia kell a 70% TAO
támogatást is. A pályázat egy excel adatlap a Kedvezményes Pályaépítési Programhoz
hasonlóan, azonban itt mellékletként további dokumentumokat is be kell nyújtaniuk a
pályázóknak, melyekhez a mintákat, sablonokat csatolom. A rekortán pálya műszaki
leírását és az árát szintén a mellékletben megtalálják!A program keretében maximum 20

A kitöltött pályázati adatlapokat és a csatolandó
dokumentumokat a Veszprém megyei igazgatóságnak kell elektronikus
úton elküldeni 2016. április 27-ig.
pályát

épül

fel.

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.

7. Az MLSZ Honlapjára felkerült a
benchmark táblázata.

2016-17. évi TAO programok értékelési elvei,

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
Az MLSZ Versenybizottsága, mint a kiemelt utánpótlás csapatok versenyeztetője a 158-2016
határozatában 1 pont levonását rendeli el a Pápai Perutz FC csapatától, a kötelezően előírt U19 csapat harmadik létszámhiányos kiállása miatt.
465/2015/16.
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.
466/2015/16.
A VB Pápai Perutz Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak.
467/2015/16.
A VB Balatonederics Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a
Fegyelmi Bizottságnak.
468/2015/16.
A VB Badacsonytomaj Egyesület ügyében félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a
félbeszakadt mérkőzés tényét, a pályán elért eredménnyel (5:2) a Vaszar SE javára igazolja a
3 pontot.
469/2015/16.
A VB Csót Egyesület ügyében Létszámhiány vétsége miatt a LVSZ 54.§ (1) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította az elmaradt mérkőzés

tényét.A mérkőzés eredményét 3:0-s eredménnyel a Nemesgörzsöny SE javára igazolja. A
FSZ 7.§ (4) a) pontja alapján Fegyelmi eljárást kezdeménye a Csót SE ellen.
470/2015/16.
A VB Nemesszalók Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6)b)
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a
létszámhiányos kiállás tényét, ezért 1 büntetőpontot levon a Nemesszalók SE U19-es
csapatától.
471/2015/16.
A VB Öskü Egyesület ügyében Ki nem állás vétsége miatt a LVSZ 58.§ (7)a) alkalmazásával
a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította az elmaradt
mérkőzés tényét, ezért az Öskü MFC U19-es csapatát írásbeli megrovásban részesíti. A
mérkőzés eredményét 3:0-s gólkülönbséggel a vétlen Gyulafirátót SE csapata javára igazolja.
A FSZ 7.§’ 4) a) pontja alapján Fegyelmi eljárást kezdeményes az Öskü MFC ellen.
472/2015/16.
A VB Mihályháza Egyesület ügyében El nem utazott csapat vétsége miatt a LVSZ 58.§ (7)a)
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította az
elmaradt mérkőzés tényét, ezért a Mihályháza KSE tartalék csapatát írásbeli megrovásban
részesíti. A mérkőzés eredményét 3:0 gólkülönbséggel a vétlen Malomsok SE csapata javára
igazolja. A FSZ 7.§ (4) a) pontja alapján Fegyelmi eljárást kezdeményez a Mihályháza KSE
ellen.
473/2015/16.
A VB Szamaras Egyesület ügyében Ki nem állás vétsége miatt a LVSZ 58.§ (7)b)
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította az
elmaradt mérkőzés tényét, ezért 3 büntetőpontot levon a Szamaras SE tartalék csapatától. A
mérkőzés eredményét 3:0-s eredménnyel a Monostoraspáti SE javára igazolja. A FSZ 7.§
(4)a) pontja alapján Fegyelmi eljárást kezdeményez a Szamaras SE ellen.

Fegyelmi Bizottság határozatai
2015-16/0581
A FB Bankó Patrik Martin (385860) labdarúgó Pápai ELC 7. § (2) a,b) 10.§ (1)) 75.§ (2)b) 2016.04.172016.04.25-ig játéktól eltiltja
2015-16/0582
A FB Kertész Alfréd Zoltán (461997) labdarúgó TIAC 7. § (2) a,b) 10.§ (1 d) 75.§ (2)b) 2016.04.16-2016.04.24ig játéktól eltiltja
2015-16/0583
A FB Csóka Zsolt (465409) labdarúgó Várpalota 7. § (2)a,b) 10. § (1)d) 75.§ (2) b) 2016.04.17-2016.04.25-ig
játéktól eltiltja
2015-16/0584
A FB Vető György (200782) labdarúgó Balatonkenese 7. § (2)a b) 10.§ (1) d a) 82.§ (1)a) 1 egy
bajnoki
mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0585
A FB Varga Máté (361469) labdarúgó Nemesvámos 7. § (2)a, b) 10.§ (1)d a) 82.§ (1)a) 75. § (2)a) 1 egy
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0586
A FB Torda Gergő (260484) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)a,b) 10.§ (1)d) 75.§ (2)b) 2016.04.172016.04.25-ig játéktól eltiltja
2015-16/0587
A FB Tölli Ferenc (257852) labdarúgó Badacsonytomaj 7. § (2)a, b) 10. § (1) d) 75. § (2) b) 82. § (1)b)
2016.04.17-2016.05.01-ig játéktól eltiltja
2015-16/0588A FB Csányi Ádám (289128) labdarúgó Vanyola 7. § (2)a,b) 10. § (1)d a) 75.§ (2) a) 1 egy
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0589
A FB Varga Ferenc (184135) labdarúgó Balatonederics 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 76. § (2) a) 13. § 1 egy
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0590
A FB Süle Mátyás (274154) labdarúgó Nyárád 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a) 82. § (1) a) 1 egy
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0591

A FB Dózsa Péter (560538) labdarúgó Nagytevel 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 72. § (1) 82. § (1) a) 1 egy
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0592
A FB Brunner Sándor (166166) labdarúgó Ganna-Döbrönte 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 egy
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0593
A FB Nagy Patrik (385136) labdarúgó Gyulafirátót 7. § (2) a, b) 10. § (1) d) 77. § b) 2016.04.16-2016.04.24ig játéktól eltiltja
2015-16/0594
A FB Békési István (221919) labdarúgó Csopak 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 egy
bajnoki
mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0595
A FB Szajlai Péter (121764) labdarúgó Csopak 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 78. § a) 82. § (1) a) 1 egy bajnoki
mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0596
A FB Orbán Tamás (359097) sportszakember Gyulafirátót 7. § (3)a) 10. § (3)c) 83. § (1) b) 1 egy kispadtól
eltiltja
2015-16/0597
A FB Jurik Tihamér (150681) sportszakember Vaszar 7. § (3) a) 10. § (3) c) 83. § (1) b) 1 egy kispadtól
eltiltja

2015-16/0598
A FB Peremarton sportszervezet Peremarton 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b)
6.000.- Hatezer 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
2015-16/0599
A FB Pápai Perutz sportszervezet Pápai Perutz 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b)
6.000.- Hatezer 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
2015-16/0600
A FB Balatonedrics sportszervezet Balatonedrics 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b)
6.400.Hatezernégyszáz 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
2015-16/0605
A FB Vágfalvi Norbert ( sportszakember Úrkút 7. § (3) a) 10. § (3) c) 85. § (1) a)
írásbeli figyelmeztetés
Sportszerűtlenül viselkedett a játékvezetői ellenőrrel szemben. A Sportszakember az FSZ 50.§ alapján a
határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül tárgyalás tartását kérheti.

Mellékletek
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája
Veszprém, 2016.04.21.

Csik Ferenc
megyei igazgtó

Magyar Labdarúgó Szövetség

2015-2016 ( 36. ) számú Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő

