
Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatósága 
Cím: H-8200 Veszprém, Wartha V. utca 3 Levelezés: H-8200 Veszprém, Wartha V. utca 3. 

Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. Bankszámla szám: 11707024-20480899 

Adószám: 19020848-2-44 

Tel: +68 88 568-220, +36 88 568-221 Fax: +36 88 401-396 E-mail: veszprem@mlsz.hu 

Honlap: http://veszprem.mlsz.hu/ Facebook oldal: https://www.facebook.com/mlszveszprem 

 

Magyar Labdarúgó Szövetség 
Veszprém Megyei Hivatalos Értesítő 

2017-2018 6. számú  
 

 

 

07/2017-18 (2017. 08.16.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén szobat 17,00-tól a Tihany - Ugod mérkőzés közvetítése 

lesz látható  

 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

Meghívom Önöket a Küldöttválasztó gyűlésre. 
Időpontja: 2017. 09. 18. (hétfő) 16.00 óra 

Helyszíne: Stadion Tanácsterem (Veszprém, Wartha V. u. 3.) 
 

A Küldöttválasztó gyűlés napirendi pontja: 
 

- 2 fő küldött megválasztása az MLSZ következő közgyűlésére. 
Felhívom a figyelmet, hogy minden csapat hivatalos képviselője szavazhat. 

 
A gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

 
A ligaértekezleteken említett csapatonkénti 10-10 labda szállítását az ADIDAS csak november 
közepére tudta vállalni. Kérem türelmüket, a pontos átvételről értesíteni fogjuk Önöket. 
 

Mérkőzés módosítási kérelmek 
 
A mérkőzés módosítási kérelmek ügyintézése a következő: 

1. A kérelmező csapat beadja az IFA rendszeren keresztül melyik mérkőzésre milyen új 
időpontot szeretne, leírja, hogy milyen okból 

2. A rendszer automatikus e-mail üzenetet küld a másik csapat „verseny ügyintézőnek” 
megjelölt személy e-mail címére. 

3. A másik csapat belép az IFA rendszerbe és jóváhagyja a kérelmet. Felhívom a figyelmet, hogy 
ez az a dátum (amikor jóváhagyja a másik csapat) amit a Versenybizottság vizsgál, hogy 
mikor érkezett be a kérelem. 

4. Csak mindkét csapat által beadott kérelmet vizsgál a versenybizottság és azt az összeget kell 
mérkőzés módosítási díj címén befizetni, ami akkor esedékes, amikor a másik csapat 
jóváhagyta a kérelmet. 

A fentiek miatt javaslom, hogy előzetesen telefonon, vagy személyesen beszéljék át a mérkőzés 
módosításokat, és amikor megegyezés van, akkor indítsák el a kérelmet az IFA rendszerben, mert így 
elkerülhetőek lesznek a késedelmek és e-miatt a szükséges díj befizetésének emelkedése. 

 
Az elmúlt fordulókban több olyan eset volt, amikor a mérkőzés helyszínén nem volt olyan személy, 
aki a csapat részéről be tudott volna lépni az IFA rendszerbe. Így nem tudtak felvinni sem 
összeállítást, sem a jegyzőkönyvet nem tudták jóváhagyni. Kérjük Önöket, hogy jelezzék felénk 
amennyiben szükséges több személynek hozzáférést adni, hogy ilyen anomáliák ne forduljanak elő a 
jövőben! 
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Ismételten felhívom a figyelmet, hogy azon csapatok ahol nem lesz eredményjelző (minimum 25 cm-
es méret számmal, és a nézők számára látható helyen), nem lesz az előírásnak megfelelő rendezői 
létszám, ill. nem használják a megkülönböztető mellényeket, ill. a helyszínem nem bocsájtják 
rendelkezésre a laptopot, nyomtatót használható állapotban 10 000 Ft díj megfizetésére lesznek 
kötelezve a hiányosságok miatt. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mellékletben szereplő U14-es leány csökkentett pályás bajnokság 
nevezési határideje megváltozott!  

Az új időpont: 2017.08.17. (péntek) 12.00 óra.  

A bajnokság torna rendszerben kerül lebonyolításra.  
Minden nevező csapat a bajnoki év során egyszer vagy kétszer házigazdaként szerepel.  
A nevezésben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a környező megyék csapatai is részt vehessenek. 
 

Az OTP Bank-Bozsik program szeptember 9.-10-én kezdődik 
Mellékeljük az aktuális nevezési lapot a fesztiválok és tornák lebonyolítási 

rendjét. A nevezési lapokat az alközpontokba kérjük eljuttatni. 
 

Az Újonnan nevezett sportszervezetek a nevezési lapot az Igazgatóságra 
juttassák el a nevezési időpontig 

 

Pályára lépni mind a Kupákban, mind a bajnokságokban, mind az OTP Bank-
Bozsik Programban csak érvényes sportorvosi és versenyengedéllyel lehet! 
Felhívom a figyelmét, hogy már most kérjen időben sportorvosi időpontot, 

mind a felnőtt és ifjúsági csapatainak. 
 

Felhívom a figyelmét, hogy a versenyengedély kérelmeket a versenyek és 
sportorvosi vizsgálat előtt legalább 5 munkanappal előbb adják be, mert a 

fokozott igények miatt csak ebben az esetben tudjuk garantálni, hogy időben 
elkészüljenek. 

 
 

2017/18. évi Veszprém Megyei Kupa fordulóinak időpontjai: 
 

2. forduló: 08.16.     Kelet és Dél  csoport 

3. forduló:  08.19.  Észak, É-Ny, Közép csoport   3. forduló: 08.23.     Kelet és Dél  csoport 

4. forduló:  08.30.  5 Megyei III. osztály továbbjutói és csatlakoznak a Megyei II. osztály csapatai 

 

2018. tavasz 
 

5. forduló:  04.11. csatlakozik a Megyei I. osztály 

6. forduló:  04.25. 

7. forduló:  05.09. 

8. forduló:  05.23. 

Döntő:        06.06. 

 

A Megyei III. osztályú csapatok az 1-3. fordulót saját csoportbeli csapatok ellen játsszák. Minden csoportból 

a 3. forduló után 2 csapat jut a 4. fordulóba. 

 

A 4. fordulóban csatlakoznak a Megyei II. osztályú csapatok. Külön kalapba kerülnek sorsoláskor.  

Az 5. fordulóban csatlakoznak a Megyei I. osztályú csapatok. Külön kalapban kerülnek sorsoláskor. 

 

A Megyei Kupa minden fordulója nyílt sorsolással lesz megejtve.  
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2017/18. évi bajnokságok kezdési időpontjai 
 

2017.08.26.-27.  Megyei II. osztály, Megyei III. osztály Észak, É-Nyugat, Közép csoportok és a Női 

felnőtt 

2017.09.07.  U14 Kelet, Nyugat 

2017.09.09.  U16 Kelet, Nyugat 

 

2018. tavasz 
 

2018.02.25.-26.  Megyei I. osztály, Megyei III. osztály Dél és Keleti csoport  

2018.03.10.-11.  Megyei II. osztály, Megyei III. osztály Észak, Észak-Nyugat, Közép csoportok 

2018.03.24.  U14 Kelet, Nyugat 

2018.04.07.  Női felnőtt, U16 Kelet, Nyugat 

 

 

 

2017/2018. évi Magyar Kupa 

(MLSZ által szervezett) 

 

III. forduló:  2017. augusztus 23. (szerda) 17.00 óra 

Résztvevők:  a III. forduló győztesei (4 csapat) 
 

IV. forduló:  2017. augusztus 30. (szerda) 17.00 óra (szükség szerint, 

amennyiben 3 csapat adható fel az országos táblára a két vesztes játszik a táblára 

kerülésért) 

 

Pályára lépni csak érvényes sportorvosi és versenyengedéllyel lehet! 
 

A sorsolásokat a forduló lejátszása után, minden héten pénteken 10.00 órakor fogjuk 

lebonyolítani. A sorsolásokra várjuk a csapatok képviselőit. 

 

Az I. – V. fordulóban hosszabbítás nincs, függetlenül a csapatok osztályba sorolásától. 

A legfiatalabb játékos a mérkőzés napjáig betöltött 16. életévű. 

7 főből 3 fő cserélhető. 

Ha a két csapat között osztálykülönbség van, az alacsonyabb osztályú a pályaválasztó. 

Azonos osztálynál az elsőnek kihúzott csapat a pályaválasztó. 

Egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény 

– függetlenül a csapatok osztályba sorolásától – hosszabbítás nincs, a továbbjutás a büntető 

pontról végzett rúgásokkal dől el a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint. 
 

A mérkőzés ellen 2 napon belül lehet óvást benyújtani. 
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Versenybizottsági határozatok 

76/2017/2018 

A VB Ugod SE – Péti MTE megyei I.o.U19 mérkőzés ügyében létszámhiány miatt. A vendég csapat Péti 
MTE létszámhiánnyal kezdte a mérkőzést, a 20. percben 7 fő alá csökkent a létszám, így a mérkőzés 
félbeszakadt. A LVSZ 41.§ (5) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  
A VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Péti MTE 
csapatát 
77/2017/2018 
A VB Várpalotai BSK – Bakonybél ZSE M.III.o.Kelet mérkőzés ügyében A Bakonybél SZSE nem utazott el a 
mérkőzésre, a LVSZ 41.§ (3) b), 41.§ (4) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  
A VB megállapította az el nem utazás, ki nem állás tényét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val a Várpalotai BSK 
javára igazolja.  A Versenyszabályzat megsértése miatt a Versenybizottság átadja az ügyet a Fegyelmi 
Bizottságnak. 
79/2017/2018 
Veszprém Megyei Kupa III.forduló: 2017.augusztus 19. (szombat) 17,00 óra. Részletek a mellékletben. 
80/2017/2018 
A VB Káptalanfa SE – Kislőd FC Megyei Kupa mérkőzés ügyében. A vendég csapat Kislőd FC ügyében 
létszámhiány miatt a LVSZ 41.§ (5) a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  
A VB megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a Kislőd FC 
csapatát 
86/2017/2018. 
A Szentgál SE elnöke bejelentette, hogy az egyesület a 2017/18. évi bajnokságból visszalép. 
A VB a Versenyszabályzat 46.§ (1)a) (1) pontja alapján a visszalépést tudomásul vette és a 2017/18. évi 
Megyei III.o. Közép bajnokságból az egyesületet kizárta. A sorsolt ellenfelek a mérkőzések napján 
szabadnaposak lesznek. 
 
 

Fegyelmi határozatok 

 

 
2017-18/005 

A FB BALATONALMÁDI SE - SÜMEG VSE mérkőzésen történtek alapján Blaski Gábor hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14 § (2) a, 14 § (1) (2) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől   
2017-18/006 
A FB PEREMARTON SC BERHIDA - DEVECSER SE mérkőzésen történtek alapján Bereczky Zoltán hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 17 § (2) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől  
2017-18/007 
A FB KÖZSÉGI SE MAGYARPOLÁNY - GYULAFIRÁTÓT SE mérkőzésen történtek alapján Ványik Dániel 
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14 § (2) b), 21 § (1) b) eltiltás 1 (egy) hétre 
(2017.08.14-08.20-ig)időtartamra   
2017-18/008 
A FB PEREMARTON SC BERHIDA - DEVECSER SE mérkőzésen történtek alapján Lendvai Zsigmond 
Martin hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14 § (2) b), 21 § (1) b) eltiltás 1 (egy) hétre 
(2017.08.13-08.19-ig)időtartamra   
2017-18/009 
A FB PEREMARTON SC BERHIDA - BAKONYNÁNA SK mérkőzésen történtek alapján Vágenhofer Richárd 
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14. § (2) a), 21.§ (1) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki 
mérkőzéstől  
2017-18/010 
A FB FELSŐÖRSI IKSE – ALSÓÖRSI SE (VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ KFT) 
mérkőzésen történtek alapján Illés Zsolt vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 13. § (3) 
a) eltiltás 2 (kettő) bajnoki mérkőzéstől   
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2017-18/011 
A FB BALATONEDERICS SC - TAPOLCA VÁROSI SPORT EGYESÜLET ÖREGFIÚK FC mérkőzésen 
történtek alapján Szabó Tibor vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a) eltiltás 1 
(egy)bajnokimérkőzéstől  
2017-18/012 
A FB BALATONSZEPEZD ÖKSC - DÖ - ME SE mérkőzésen történtek alapján Czuczai Tamás vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a), 21§ (1) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől   
2017-18/013 
A FB NEMESVITA SE - ZÁNKA SC mérkőzésen történtek alapján Vastag Roland Tamás vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 11.§ (1) (2) a), 14. § (2) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől  
2017-18/014 
A FB EGERVÖLGYE SE M.APÁTI - BALATON SE SZIGLIGET mérkőzésen történtek alapján Boncföldi 
Richárd vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21. § (1) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki 
mérkőzéstől   
2017-18/015 
A FB EGERVÖLGYE SE M.APÁTI - BALATON SE SZIGLIGET mérkőzésen történtek alapján Mayer Péter 
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21. § (1) a) eltiltás 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől  
2017-18/016 
A FB KÜLSŐVAT SE - MIHÁLYHÁZA SE Megyei Kupa mérkőzésen történtek alapján Varga Roland vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14. § (2) a), eltiltás 1 (egy) Kupa mérkőzéstől  
2017-18/017 
A FB EGERVÖLGYE SE M.APÁTI - BALATON SE SZIGLIGET mérkőzésen történtek alapján Balaton SE 
Szigliget vendég sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és 5.600.- Ft, azaz Ötezerhatszáz 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 
2017-18/018 
A FB KÜLSŐVAT SE - MIHÁLYHÁZA SE mérkőzésen történtek alapján Külsővat SE hazai sportszervezet 
8.§ (3) a), 9.§ (3) q) és 4.000.- Ft, azaz Négyezer 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 
2017-18/019 
A FB VÁRPALOTAI BSK - BAKONYBÉL SZSE mérkőzésen történtek alapján Bakonybél SZSE vendég 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 25.§ b) 50.000.-Ft, azaz: Ötvenezer 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. 1. alkalommal nem utazott el. 
2017-18/020 
A FB CSETÉNY SE - VÁRPALOTAI BSK mérkőzésen történtek alapján  Csetény SE  hazai sportszervezet 
8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§, 10.§ (3), 10§ (4) d), 41.§,  10.000.-Ft, azaz Tízezer 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. Nem használták az 
eredményjelzőt. 
 
2017-18/021 
A FB MALOMSOK SE - NEMESGÖRZSÖNYI SE mérkőzésen történtek alapján  Malomsok SE  hazai 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§, 10.§ (3), 10§ (4) d), 41.§,  10.000.-Ft, azaz Tízezer 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. Nem volt 
meg az előírt rendezői létszám. 
2017-18/022 
A FB KÁPTALANFA SE - KISLŐD FC mérkőzésen történtek alapján  Káptalanfa SE  hazai sportszervezet 
8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§, 10.§ (3), 10§ (4) d), 41.§,  10.000.-Ft, azaz Tízezer 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. Nem volt eredményjelző. 
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2017-18/023 
A FB SÜMEGPRÁGAI SE - KOLONTÁR KÖZSÉGI SE mérkőzésen történtek alapján Sümegprágai SE  
hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§, 10.§ (3), 10§ (4) d), 41.§,  10.000.-Ft, azaz Tízezer 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. Nem volt 
eredményjelző. 
2017-18/024 
A FB PEREMARTON SC BERHIDA - DEVECSER SE mérkőzésen történtek alapján Peremarton SC 
Berhida hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§, 10.§ (3), 10§ (4) d), 41.§,  10.000.-Ft, azaz 
Tízezer 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. 
Nem volt meg az előírt rendezői létszám. 
 
 

Mellékletek 

1. U14 Leány csökkentett pályás bajnokság versenykiírása 
2. Bozsik nevezési lap 

 
 
 

Veszprém, 2017. augusztus 16.  

 

 Csik Ferenc 
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