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Tájékoztatás 

 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

 

1. 2017. januárjától az IFA.mlsz felületen tudják az igazolással, átigazolással 
kapcsolatos ügyeiket intézni. 
Az új rendszer teljes mértékben digitális úton várja az adatokat. Kollégáink is csak így 
tudják feldolgozni a kérelmeket! 
Az átigazolási, igazolási anyagokat papír alapon Önöknek kell megőrizni. Számunkra 
csak a szkennelt, feltöltött változat lesz szükséges. 
Minden csapat számára biztosítunk egy szkennert amellyel a rendszerbe fel tudják 
tölteni az adatokat. Az Igazgatóságra így csak kivételes esetben kell személyesen 
eljönniük. 

 
Felhívunk mindenkit, hogy az IFA rendszerbe felhasználóként lépjen be, 
ismerkedjen a rendszerrel, hogy a bajnokság kezdetekor gördülékenyen 
menjen a jegyzőkönyvek felvitele, és az egyéb tevékenységek elintézése (pl.: 
mérkőzésmódosítási kérelem). 

 
2. Minden csapat számára 1-10-ig számozással feliratozva 10 db rendezői mellényt 

biztosítunk. Kérem, a tavasszal a rendezői létszámuk betartását, és a mellények 
használatát. A rendezői jelenlétet tavasszal a Versenybizottság kiemelten ellenőrzi. 
 

A szkenner és a rendezői mellény átvehető az Igazgatóságon. Akik még ezt nem 
tették meg, a jövő hét végéig vegyék át az eszközöket. 

 
3. Az Emeljük a szintet konferenciasorozat folytatódik 2017.02.15-én Gödöllőn.  

Részletek és regisztráció itt: http://coacheducation.hu/esemeny/emeljuk-a-szintet-
konferenciasorozat-2017-februar-15-godollo-kreditpont-gyujtes 
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Versenybizottság határozatai 

 
349/2016/2017 
A VB a VFC USE “B” Egyesület ügyében  Megyei U11 Futsal mérkőzésen történt ki nem állás miatt a 
FVSZ 48.§ (3) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét. Szigorú megrovásvan részesíti a VFC USE “B” csapatát. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a Gyulafirátót SE, a Balatonfüredi USC “A” és a Balatonalmádi SE “A” 
csapata javára igazolja. 
350/2016/2017 
A VB a Péti MTE Egyesület ügyében  Megyei U13 Futsal mérkőzésen történt ki nem állás miatt a 
FVSZ 48.§ (3) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét. Szigorú megrovásban részesíti a Péti MTE csapatát. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a Várpalotai BSK “A”, a Várpalotai BSK “B” és a VFC USE “C” csapata 
javára igazolja. 
351/2016/2017 
A VB a VFC USE “D” Egyesület ügyében  Megyei U13 Futsal mérkőzésen történt ki nem állás miatt a 
FVSZ 48.§ (3) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét. Szigorú megrovásban részesíti a VFC USE “D” csapatát. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val a Haladás VSE, a VFC USE “E” és a Szilágyi DSE csapata javára igazolja. 
352/2016/2017 

A VB a Várpalotai BSK – Hárskút SE (1200544) mérkőzés óvási díjának ügyében a LVSZ 45.§ (3) e) 
f) pontja alapján az óvási díj visszatérítésre kerül a Hárskút SE részére. A Várpalotai BSK köteles az 
óvási díjat megtéríteni a Veszprém Megyei Igazgatóság részére. 
354/2016/2017 

A VB a Balatonfüredi USC Egyesület ügyében  Téli Kupa mérkőzésen történt ki nem állás miatt a 
2016/17. évi Veszprém Megyei Téli Kupa Versenykiírásának 15. H) pontja alapján a következő 
határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét. A mérkőzést 3 pont 
3:0-val a Balatonalmádi SE csapata javára igazolja. A ki nem állás miatt az ügyet átadja a Fegyelmi 
Bizottságnak. 
357/2016/2017 

A VB a Devecser SE Egyesület ügyében  Megyei U15 Futsal mérkőzésen történt ki nem állás miatt a 
FVSZ 48.§ (3) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét. Szigorú megrovásban részesíti a Devecser SE csapatát. A 
mérkőzést 3 pont 3:0-val az Úrkút SK, a Kislőd FC és az Ajka Kristály SE csapata javára igazolja. 
359/2016/2017 
A VB a VFC USE Egyesület ügyében  Téli Kupa mérkőzésen történt létszámhiány miatt a LVSZ 42.§ 
(1) a) 1) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal megállapította a 
létszámhiányos kiállás tényét, ezért írásbeli megrovásban részesíti a VFC USE csapatát. 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai 

 
2016-17/446 
A FB VFC USE "B" - Szilágyi DSE mérkőzésen történtek alapján  Oláh Gábor  vendég csapat 
labdarúgója 8.§ (1) a, 9.§ (1) c) 1) és 14.§ (2) 1)  eltiltja 1 hétre (azaz 2016.01.14.-01.21-ig) a játéktól.   
2016-17/447 

A FB Balatonfüredi USC - Baltonalmádi SE mérkőzésen történtek alapján  Balatonfüredi USC  hazai 
sportszervezet 8.§ (3) a), 9.§ (3) p) és 30.§ a) 10.§ (3) 30.000,- Ft, azaz Harmincezer 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.   
(Téli Kupa mérkőzésen nem jelent meg, nem állt ki) 
2016-17/448 

A FB FC Ajka - Pápai ELC mérkőzésen történtek alapján  Horváth Ádám  vendég csapat labdarúgója 
8.§ (1) a,b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) a)  eltiltja 1 (egy) Téli Kupa mérkőzésre.   
 

Mellékletek 

1. Emeljük a szintet konferenciasorozat tájékoztatója 
 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2017. február 2.       megyei igazgató 

 


