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30/2021-22 (2022.03.18.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Tisztelt Csapatvezetők!
A jövő hétvégén minden mérkőzés a munkanap áthelyezés miatt 2022. március 27-ére van
kiírva.
A Versenybizottság megkéri azon csapatokat, akik meg tudnak állapodni a szombati (03.26.)
vagy a vasárnap (03.27.) 10.00 órai kezdésű mérkőzésben, hogy 2022.03.23-ig (szerdáig)
tegyék fel az IFA rendszerbe a megállapodást. Ez nagy segítség lenne a játékvezetői küldés
szemszögéből. Természetesen a módosításért nem kell fizetni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2022/2023. évi NB III-as és Veszprém megyei I. osztályú
bajnokságban való indulásnak is feltétele az Amatőr Licenc megszerzését irányzó eljárás
lefolytatása, a licencengedély megszerzése.
Továbbra is kizárólag az IFA-rendszeren keresztül, elektronikusan benyújtott kérelmeket
tudjuk elfogadni!
A kérelmi felület már elérhető az IFA-ban a Licenc/Klublicenc fül alatt, így már most el lehet
kezdeni a folyamatot a megfelelő jogosultság (amelynek megadásához/megszerzéséhez
mellékelve talál segédanyagot) birtokában.
FONTOS: a kérelem csak akkor vált át „feltöltés alatt” státuszból „beadott” státuszúra, ha a
kérelem adatain belül mind a három kritérium státuszát átállítják „beadott” státuszúra! Ameddig ez
nem történik meg, addig a kérelem érvénytelennek minősül!
Az amatőr licenckérelem beadási határideje: 2022. április 10., vasárnap éjfél. (A határidő
túllépése jogvesztő hatályú!)
Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság csak az időben beérkezett, megfelelően kitöltött
licenckérelmeket fogadja el.
Az eljáráshoz szükséges dokumentációk:
•
•
•
•
•

licenckérelmi adatlap (kitöltése a rendszerben történik);
szakmai terv (aláírva, lepecsételve, szkennelt formában feltöltendő a rendszerbe);
egyszerűsített éves beszámoló /licenckérelem benyújtási évét megelőző lezárt üzleti év,
azaz idén 2020./ (aláírva, lepecsételve, szkennelt formában feltöltendő a rendszerbe);
üzleti terv (kitöltése a rendszerben történik);
nyilatkozatok (az egyes kritériumfüleken az adatok bevitele és a nyilatkozatok elfogadása
után, a mentés gombra rányomva jelenik meg a nyilatkozat generálása fül, az ott
megjelenő pdf-eket kinyomtatva, aláírva, lepecsételve kell visszatölteni a rendszerbe).
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•

Az Amatőr Licenc megszerzésének – 2019 óta – feltétele minimum 1 (egy) fő amatőr
sportszervezői oklevéllel rendelkező sportszakember alkalmazása az egyesületnél, akinek
az adatait rögzíteni kell a licenckérelmi adatlapon.

A pályahitelesítési kérelem beadási határideje: 2022. március 21. hétfő éjfél.
A 2022/2023. bajnoki évre vonatkozó pályahitelesítési kérelmet – megjelölve, hogy melyik
létesítmény melyik pályáját szükséges hitelesíteni – veszprem@mlsz.hu e-mail címre kell
megküldeni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. március 4-i Magyar Közlönyben megjelent, és március 7-én
hatályba lépett a Kormány 77/2022.(III.4) számú Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány elleni
egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről.
A maszkviselési kötelezettség megszűnik a sportrendezvényeken, a vendéglátó egységek
dolgozóinak sem kell maszkot viselniük munkájuk során. Nem kell már védettségi igazolvány
sportrendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámos szabadtéri rendezvényekre sem. A védettségi
igazolvány kiállítására és érvényességére vonatkozó szabályok ugyanakkor nem változnak. A
nézőtérre vonatkozóan a továbbiakban kérjük, hogy ezen rendelet rendelkezései szerint járjanak
el!

Versenybizottság határozatai
2021-22/715
A VB a Gyulafirátót SE Egyesület ügyében sárga, piros lapok száma miatt az LVSZ 37.§ (1) a) pontja
alapján a következő határozatot hozta: az ügyet átadja a Fegyelmi Bizottságnak.

Fegyelmi Bizottság határozatai
2021-22/307
A FB TIHANYI FC - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján Nemes Ádám Balázs hazai csapat
labdarúgóját az FSZ. 10.§ (4) b) és az FSZ. 16.§ a) pontja alapján 2 (kettő) soron következő bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
2021-22/308
A FB TIHANYI FC - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján Kovács Richárd vendég csapat
labdarúgóját az FSZ. 11.§ (1) (2) pontja alapján 1 (egy) soron következő bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
2021-22/309
A FB TIHANYI FC - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján Bujtor Béla Ádám vendég csapat
labdarúgóját az FSZ. 21.§ (1) a) pontja alapján 1 (egy) soron következő bajnoki mérkőzésen való
részvételtől eltiltja.
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2021-22/310
A FB TIHANYI FC - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján Lázár Szilveszter vendég csapat
sportszakemberét az FSZ. 22.§ (1) b) pontja alapján 1 (egy) soron következő bajnoki mérkőzésről eltiltja
sportszakemberi tevékenységtől.
2021-22/311
A FB DEVECSER SE - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján Balta Gergely vendég csapat
labdarúgóját az FSZ. 10.§ (4) b) és az FSZ. 14.§ (2) a) pontja alapján 2 (kettő) soron következő bajnoki
mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
2021-22/312
A FB ÚRKÚT SK - PÉTI MTE mérkőzésen történtek alapján Wéber Dávid vendég csapat labdarúgóját az
FSZ. 21.§ (1) b) pontja alapján 2022.03.13.-03.19-ig minden mérkőzéstől eltiltja.
2021-22/313
A FB BAKONYSZENTLÁSZLÓ KSE - ÖSKÜ FC mérkőzésen történtek alapján Saáry Zoltán hazai csapat
sportszakemberét az FSZ. 22.§ (2) b) pontja alapján 2022.03.13.-04.02-ig eltiltja mérkőzéssel kapcsolatos
sportszakemberi tevékenységtől.
2021-22/314
A FB DEVECSER SE - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján Gyulafirátót SE vendég
sportszervezetet az FSZ. 8.§ (3) a) és az FSZ. 9.§ (3) q) pontja alapján 7.200.- Ft, azaz Hétezerkettőszáz
forint pénzbüntetésre sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig
köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg.

Veszprém, 2022. 03. 18.

Finta Péter
MLSZ Veszprém Megyei igazgató
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