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09/2017-18 (2017. 08.31.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 
A hétvégén vasárnap 16,30-tól a Gyulafirátót – Balatonalmádi SE 
mérkőzés közvetítése lesz látható, rossz idő esetén Fűzfői AK – 

Zirc-Dudar SE (szombat 16,30 óra) 

 

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. 

 
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: 
 

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. 

 

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

 

A Megyei Kupa minden fordulója nyílt sorsolással lesz megejtve.  

 
 

 

Pályára lépni csak érvényes sportorvosi és versenyengedéllyel lehet! 
 

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 

112/2017/2018 
A VB Ajka Kristály SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ  alkalmazásával a következő 
határozatot hozta: az U19-es csapat első alkalommal létszámhiányosan állt ki, ezért írásbeli megorvában 
részesíti az Ajka Kristály SE csapatát 
113/2017/2018 
A VB Tótvázsonyi SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ  alkalmazásával a következő 
határozatot hozta: az U19-es csapat első alkalommal létszámhiányosan állt ki, ezért írásbeli megorvában 
részesíti a Tótvázsony SE csapatát 
114/2017/2018 
A VB Ajka Kristály SE Egyesület ügyében  létszámhiány miatt a LVSZ  alkalmazásával a következő 
határozatot hozta: a megyei III.osztály Középben szereplő Ajka Kristály SE csapata első alkalommal 
létszámhiányosan állt ki, ezért írásbeli megrovában részesíti. 
 

Fegyelmi határozatok 

 

2017-18/033 

A FB KÖZSÉGI SE MAGYARPOLÁNY - FŰZFŐI AK mérkőzésen történtek alapján Kardos Richárd  vendég 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  1 hét (azaz: 2017.08.28-2017.09.03-ig) bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja 
2017-18/034 
A FB PEREMARTON SC BERHIDA - AJKA KRISTÁLY SE mérkőzésen történtek alapján  Lendvai Zsigmond 
Martin  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 11.§ (1) (2) b)  1 hét (azaz: 2017.08.27-
2017.09.02-ig)bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2017-18/035 
A FB ÚRKÚT SK - CSETÉNY SE mérkőzésen történtek alapján  Simon Gergő  vendég csapat labdarúgója 
8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14.§ (2) b)  1 hé (azaz 2017.08.27-2017.09.02-ig) bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2017-18/036 
A FB SÜMEG VSE - PÉTI MUNKÁS TESTEDZŐK EGYESÜLETE mérkőzésen történtek alapján  Sallai Zoltán  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 14: § (2) b)  2 hét (azaz 2017.08.28-2017.09.10-ig) 
bajnoki mérkőzéstől eltiltja 
2017-18/037 
A FB HERENDI PORCELÁN SK - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Horváth Ádám  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 2) és 21.§ (1) a)  1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2017-18/038 
A FB HERENDI PORCELÁN SK - TIAC VSE mérkőzésen történtek alapján  Kutasi Imre  vendég csapat 
sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) b) (1) és 20.§ (1) (2) a)  sportszakemberi tevékenységtől 3 (három) bajnoki 
mérkőzésre eltilltja   
2017-18/039 
A FB MALOMSOKI SPORTEGYESÜLET - HUNYADI TSZ SPORTKÖR VASZAR mérkőzésen történtek 
alapján  Potyondi Márk  hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  1 (egy) bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja 
2017-18/040 
A FB KINIZSI SC MIHÁLYHÁZA - KAMOND FC mérkőzésen történtek alapján  Tóth Tamás  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14§ (2) a), 21.§ (1) a)  1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja 
2017-18/041 
A FB KINIZSI SC MIHÁLYHÁZA - KAMOND FC mérkőzésen történtek alapján  Tóth Balázs  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja 
2017-18/042 
A FB TAPOLCAFŐI SE - MARCAL-VÖLGYE CSÖGLEI SE mérkőzésen történtek alapján  Varga Árpád  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 16.§ (a), 21.§ (1) a)  3 (három) bajnoki mérkőzéstől eltiltja  
2017-18/043 
A FB NAGYESZTERGÁR SE - FELSŐÖRSI IKSE mérkőzésen történtek alapján  Galambos Zsolt  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (2) a)  3 (három) bajnoki mérkőzéstől eltiltja 
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2017-18/044 
A FB BALATONKENESE VÁROSI SPOTREGYESÜLET - ŐSI PSK mérkőzésen történtek alapján  Király 
Dávid  hazai csapat sportszakembere 8.§ 2) a), 9.§ (2) b) (1) és 22.§ (1) b)  Eltiltás sportszakemberi 
tevékenységtől 2 (kettő) bajnoki mérkőzéstől eltiltja 
2017-18/045 
A FB VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ KFT - HÁRSKÚT SE mérkőzésen történtek alapján  
Veszprémi LSE  hazai sportszervezet 8.§ (3) e), f) és 33.§ (b)  A következő 2 (kettő) hazai mérkőzésre rendezői 
létszám felemelése 4 főről 8 főre 
2017-18/046 
A FB TAPOLCAFŐI SE - MARCAL-VÖLGYE CSÖGLEI SE mérkőzésen történtek alapján  Tapolcafői SE  
hazai sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 33.§ (g) 41.§ 10.000.-Ft, azaz. Tízezer forint pénzbüntetésre 
sújtja. Az előírt technikai feltételek nem voltak adottak. 
2017-18/047 

A FB ÚRKÚT SPORTKÖR - ZIRC-DUDAR SPORTEGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján  Takács Dávid  
vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 21.§ (1) a)  2 (kettő) kupa mérkőzéstől eltiltja  
2017-18/048 
A FB TAKÁCSI SE - SOMLÓ SC mérkőzésen történtek alapján  Bertalan Károly  hazai csapat 
sportszakembere 8.§ (2) a), 9.§ (2) b) (2) és 22.§(1) c)  3 (három) hétre a sportszakemberi tevékenységtől 
eltiltja 
2017-18/049 
A FB VASZAR SE - HERENDI PORCELÁN SK mérkőzésen történtek alapján  Füredi Ákos  hazai csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2), 21.§ (1)  1 (egy) kupa mérkőzéstől eltiltja  
2017-18/050 
A FB NYIRÁDI KÖZSÉGI SE - BADACSONYTOMAJI SE mérkőzésen történtek alapján  Diós Gergő  hazai 
csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 15.§ (1) a)  1 (egy) kupa mérkőzéstől eltiltja  
2017-18/051 
A FB NEMESVITA SE - NIVEGY-VÖLGY SPORTEGYESÜLET mérkőzésen történtek alapján  Szücs András  
hazai csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b),  9.§ (1) d) 1) és 16.§ a)  1 (egy) kupa mérkőzéstől eltiltja 
2017-18/052 
A FB VASZAR SE - HERENDI PORCELÁN SK mérkőzésen történtek alapján  Vaszar SE  hazai sportszervezet 
8.§ (3) a-b), 9.§ (3) p) és 25.§ b)  50.000.-Ft, azaz. Ötvenezer forint pénzbüntetésre sújtja, A sportszervezet a 
labdarúgással kapcsolatos szabályokat, szabályzatokat megszegte, amikor a rendezők levették az MLSZ-től 
kapott mellényeket és italoztak, illetve a jv-nek azt monda egyikük: “nesze adok egy mellényt” 
 

Mellékletek 

 

Veszprém, 2017. augusztus 31. 

 

 Csik Ferenc 

 MLSZ Veszprém Megyei igazgató 
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