
A 2017/2018. évi Magyar Kupa és Pest Megyei Kupa leglényegesebb információi 

 

Az alábbiakban összegyűjtöttük a 2017/2018. évi Magyar Kupa és Pest Megyei Kupa 

leglényegesebb információit. 

 

Mint arról tavaly ilyenkor már beszámoltunk, a 2016/2017-es versenyévtől megváltozott a 

Magyar Kupa, a hozzá kapcsolódó Amatőr Kupa és némileg a Pest Megyei Kupa lebonyolítási 

rendszere is. Mint ismert, a Magyar Kupában úgynevezett egyidényes lebonyolítási rendszer 

lépett életbe, amelynek köszönhetően az MK főtáblájára az MK megyei selejtezőiből kerülnek 

fel a csapatok, nem pedig az egy idénnyel korábbi megyei kupákban elért minél előkelőbb 

helyezések alapján. A tavalyi változások tehát idénre is érvényben maradtak, azaz: 

– a Magyar Kupa nevezési díja 25 ezer Ft (50 ezer Ft 50%-os díjcsökkentéssel TAO-

támogatásból), melyet utólag, számla ellenében kell majd befizetni; 

– a Magyar Kupa területi selejtezőiben kötelező elindulniuk a(z elsőszámú) „megye-

egyes” alakulatoknak, míg a további sportegyesületeknek jelentkezniük lehet a nevezési 

lapon; 

– a megyei MK-selejtezők lebonyolítására csak az augusztus hónap áll majd 

rendelkezésre, a menetrend nagyban függ a jelentkező és a főtáblára feladható csapatok 

(ez utóbbi csak július közepe-vége felé derülhet ki az NB-s nevezések miatt) számától; 

– az MLSZ PMI Versenyirodája maximalizálni fogja a Magyar Kupa Pest megyei 

selejtezőjének mezőnyét 2 feladható csapat esetén 32 gárdában, 3 esetén 48-ban, 4 

esetén 64-ben, míg 5 esetén 80-ban; 

– várható játéknapok: 1. forduló: 2017. augusztus 5-6.; 2. f.: augusztus 9. (szerda); 3. f.: 

augusztus 16. (szerda); 4. f.: augusztus 23. (szerda); 

– amennyiben a maximális létszámnál több nevező lenne, akkor a kötelező megyei I. 

osztályú résztvevők mellett a most befejeződött PMK-ban legtovább jutott nem 

„megye-egyes” csapatok indulhatnának. A „legtovább jutott” státusz megítélésekor a 

2016/2017. évi PMK-tól ugyanazon szinten búcsúzó csapatok között sorrendben az 

alábbi kritériumok rangsorolnának: 

1.) 2017/2018. évi bajnoki osztály; 

2.) 2016/2017. évi bajnokságban elért jobb helyezés; 

3.) 2016/2017. évi bajnokságban elért százalékosan jobb eredmény; 

4.) 2016/2017. évi bajnokságban elért százalékosan jobb gólkülönbség; 

5.) 2016/2017. évi bajnokságban szerzett százalékosan több gól; 

6.) sorsolás. 

A Pest Megyei Kupa intézménye továbbra is megmaradna abban a formában, amilyenben már 

egy évvel ezelőtt is kiírásra került, azaz a „megye-hármas” sportszervezetek nem automatikus 

(kötelező) résztvevői a sorozatnak (ezért a III. osztályú egyesületeknek indulásuk esetén külön 

jelentkezniük kell a nevezési lapon!), továbbá, hogy az első néhány forduló erőnyerői – 

amennyiben lesznek – elsősorban az MK megyei ágában vitézkedők lennének. 

A Magyar Kupában és a Pest Megyei Kupában is minden sportszervezet csak az első számú 

csapatával indulhat. 
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