
 

Valamennyi Vas Megyei  

Labdarúgó Sportszervezet vezetője 

részére 

 

Székhelyén 

 

Tisztelt Cím! 

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, egyesületeket, hogy az alább felsoroltaknak megfelelően 

szíveskedjenek tervezni és eljárni a 2017/2018-as bajnoki évre való nevezések során. 

A 2017/2018. évi Versenykiírások kiküldésre kerültek. 

Tájékoztatjuk a Sportszervezeteket a befizetendő nevezési- és tagsági díj mértékéről, módjáról: 

Bajnokság 
Nevezési díj 

FELNŐTT 

Nevezési  

díj 

U19 

Nevezési  

díj 

U16 

Nevezési  

díj 

U14 

Nevezési  

díj 

VAS MEGYEI 

KUPA 

Tagsági díj 

BEFIZETENDŐ 

ÖSSZEG 

ÖSSZESEN 

Megyei I.o. 120.000,- Ft 15.000,- Ft 15.000,- Ft 15.000,- Ft 10.000,- Ft 30.000,- Ft 20.500,- Ft 

Megyei II.o. 110.000,- Ft 15.000,- Ft * * 10.000,- Ft 20.000,- Ft 15.500,- Ft 

Megyei III.o. 100.000,- Ft ------ * * 10.000,- Ft 10.000,- Ft 12.000,- Ft 
 

Az osztályokra vonatkozó befizetendő összeg a 90%-os díjcsökkentést már tartalmazza!!! 

 

A sportszervezeteknek a versenykiírások szerinti határidőig 2017.07.07. 12:00 óráig be kell 

fizetniük a díjakat az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság 11707024 – 20480882 számú 

bankszámlájára. 

 

A táblázatban * - al jelölt cellákhoz megjegyzés: 

- A II., III. osztályban illetve Önálló utánpótlás nevelő egyesület külön nevezése esetén, 

amennyiben U16, U14 bajnokságba nevezni akar az egyesület, abban az esetben az adott 

bajnokság után 1.500,- Ft nevezési díjat még hozzá kell adni a teljes befizetendő összeghez! 

- Az Önálló utánpótlás nevelő egyesületeknek a választott bajnokságok nevezési díja 

(15.000,- Ft esetén 1500,- Ft) mellett fizetendő tagdíja 20.000,- Ft,  melyből a 90% 

díjcsökkentés után befizetendő összeg 2.000,- Ft. 

 

- Az alábbiakban található a Magyar Kupa (Országos) 2017-2018. évi versenyével 

kapcsolatos tájékoztató: 

 

Bajnokság 

Nevezési díj 

MAGYAR KUPA 

(ORSZÁGOS) 

BEFIZETENDŐ ÖSSZEG 

ÖSSZESEN 

(NEVEZÉSI DÍJ 50%-a) 

Megyei I.o. (KÖTELEZŐ a nevezés) 50.000,- 25.000,- Ft 

Megyei II.o. (ajánlott a nevezés) 50.000,- 25.000,- Ft 

Megyei III.o. (ajánlott a nevezés) 50.000,- 25.000,- Ft 



 

 

 ·  a 2017-2018. évi Megyei I. osztályban induló csapatok kötelesek nevezni a Magyar Kupába, 

·   a M. II., III. osztályú csapatok saját elhatározásból nevezhetnek a versenybe, 

·   a bajnokságokkal ellentétben a támogatás a Magyar Kupa nevezési díja, illetve 

versenyeztetési (játékvezetői) költségei tekintetében nem 90 %-os, hanem csak 50 %! 

·    az 1-5. forduló mérkőzéseit szeptember elejéig le kell bonyolítani 

·    a nevezési határidő: 2017. július 7. (péntek) 12:00 óráig beérkezően, 

·    befizetendő nevezési díj: 25.000,- (huszonötezer) Ft , az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság 

11707024 – 20480882 számú bankszámlájára 2017.07.07-ig. 

 

 

A sportszervezetek által KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ nevezési dokumentációt szíves 

felhasználásra mellékeljük. 
 

Kérjük, hogy az e-mailben kiküldött, megfelelően kitöltött, aláírt, lebélyegzett iratokat 

szíveskedjenek nevezési határidőig, 2017. július 07. péntek 12:00 óráig BEÉRKEZVE, 

személyesen leadva vagy az Igazgatóság postacímére (9700 Szombathely, Berzsenyi  tér 2/B.) 

visszaküldeni. 
 

A nevezés elfogadásával kapcsolatos egyéb határidők: 

Hiánypótlásra felszólítás  2017. július 12. 

Hiánypótlások beadása  2017. július 14. 12.00 óra 

Versenybizottság I. fokú határozat  2017. július 18.  

Fellebbezési határidő  2017. július 25. 12.00 óra  

Fellebbviteli Bizottság II. fokú határozat  2017. július 31. 

 

A visszaküldendő dokumentumok listája: 

 

1. Magyar Kupa (Országos) Nevezési lap - Megfelelően kitöltött, aláírt, egyesületi 

bélyegzővel ellátva (Megyei I.o. részére kötelező, M.II., III.o. részére ajánlott) 

2. Vas Megyei Kupa és Felnőtt Bajnokság Nevezési lap - megfelelően kitöltve, aláírva, 

egyesületi bélyegzővel ellátva.  

3. Kötelezett (Megyei I.o. II.o.) vagy önként benevezett utánpótlás csapatok esetén 

Utánpótlás nevezési lap(ok) valamennyi korosztályra külön lap töltendő ki – kitöltve, 

aláírva. 

4. A sportszervezet csoportbeosztással, illetve sorsolással kapcsolatos kérései 

(1. melléklet) – Vas Megyei Kupára és valamennyi korosztályra külön lap töltendő 

ki - megfelelően kitöltve, aláírva, egyesületi bélyegzővel ellátva 

5. Nyilatkozat arról, hogy nem folyik a sportszervezet ellen csőd- vagy végelszámolás 

eljárás (2. melléklet) – kitöltve, aláírva, egyesületi bélyegzővel ellátva 

6. Nyilatkozat az MLSZ szabályzatainak elfogadásáról, tartozásmentességről 

(3. melléklet) - kitöltve, aláírva, egyesületi bélyegzővel ellátva 

A „kitöltési útmutató” 3. pontjában kért igazolást a tartozásmentességről nem kell 

csatolni. A tartozással nem rendelkező Sportszervezetek listáját az Igazgatóság átadja a 

Versenybizottságnak a nevezések elbírálásához.  

7. Nyilatkozat az alapszabály, bírósági végzés, a bíróság által bejegyzett képviselő(k) 

személyének illetve az aláírási címpéldány változatlanságáról. 

(4. melléklet) Amennyiben nem történt változás a felsorolt adatokban, 

dokumentumokban a 2016-2017-es bajnoksághoz benyújtottakhoz képest, úgy ezt a 

nyilatkozatot kell leadni megfelelően kitöltve, aláírva. 

 

 

 

 

 



 

Amennyiben változás történt az előző bajnoki évre történt nevezés óta eltelt 

időszakban, úgy az alábbi dokumentumok beküldése is szükséges! 

Alapszabály (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat) 

Bírósági végzés (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat) 

Bejegyzett képviselő közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási 

címpéldányának másolata. 
 

8. Nyilatkozat a sportpálya tulajdonjogáról. (5. melléklet) Amennyiben a pálya nem a 

Sportszervezet tulajdona, úgy a tulajdonossal kötött írásos megállapodás szükséges 

arról, hogy a sportszervezet használhatja a pályát a 2017-2018-as bajnokság időtartama 

alatt. 

9. 2017. június 1. utáni keltezésű Bírósági „Kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási 

adatairól” (Beszerezhető a Vas Megyei Bíróságon) 

10. Csatolandó a NAV együttes adó- és a helyi önkormányzat adóigazolás 2017. május 

1. időpont után dátumozott eredeti példánya ( 2 dokumentum!!!), amely igazolja, hogy 

a sportszervezetnek nincs 90 napnál régebbi, lejárt köztartozása.  

11. A nevezési és tagsági díj befizetését igazoló bizonylat másolatának (csekk vagy 

banki kivonat) csatolása. 

 

 

 

Fokozottan felhívjuk a Csapatvezetők figyelmét, hogy annak az egyesületnek a nevezését, 

akinek lejárt tartozása áll fenn (játékvezetői költség, átigazolási díj, versenyengedély díjak, 

színes lapok és egyéb pénzbüntetés, stb.) az MLSZ Vas Megyei Igazgatóságával szemben, nem 

áll módunkban elfogadni. 
 

Kérjük a határidők pontos betartását! 

 

 

 

Szombathely, 2017. június 21. 

 

 

MLSZ Vas Megyei Igazgatóság 

 


