
MLSZ FEJÉR MEGYEI IGAZGATÓSÁG 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Csikvári út 10.  

Tel.: 06 (22) 312-282, Fax: 06 (22) 506-126  
E-mail: fejer@mlsz.hu Web: www.fmlsz.hu 

Adószám: 19020848-2-43 Bank: 11707024-20480772 
Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út 2/d.    

 
 
 

1/2014. (01.14.) sz. Megyei Hivatalos Értesít  
 

TÁJÉKOZTATÁS  
 

1. Igazgatóság tájékoztatása: 
 

a.) Kérjük a csapatokat, hogy a téli „holt idényben” a szükséges sportorvosi vizsgálatokat 
végezzék el. Ne hagyják a tavaszi rajt kezdetére! 

 
b.) Január elsejétől ismét működik a móri  sportorvosi rendelés.  

Dr. Gyarmati Erik sport szakorvos: 
 hétfőn 9 és 15 óra között, valamint pénteken 9 és 13 óra között fogad. 
Telefonon előjegyzés minden hétköznap kérhető 13 és 15 óra között a 22/407-118-as 
számon. A rendelés a Móri Kórház - Rendelőintézetben működik. 
 

 

2. Igazolási és átigazolási Bizottság tájékoztatása: 
 

- Értesítjük a sportszervezeteket, hogy a téli átigazolási időszak 2014. jan. 21.-tól 
febr. 21- ig tart. 

- A téli átigazolási időszakban a szerződéssel nem rendelkező játékosok szabadon 
igazolhatók, függetlenül attól, hogy a nyári átigazolási időszakban igazoltak-e, vagy 
sem. 

- Élő amatőr sportszerződéssel rendelkező játékos átigazolása kölcsönadással (külön 
kölcsönadási szerződés 3 példányban), vagy a szerződés közös felbontása esetén 
történhet.  

          -   A labdarúgó a bajnoki év időtartama alatt három alkalommal igazolhat át és két                
sportszervezetben léphet pályára hivatalos mérkőzésen. 

 

A jelenleg érvényben lév  Igazolási és átigazolási szabályzat megtalálható honlapunkon 
a „Letöltések” „Szabályzatok 13-14” menüben. 
 
3. Verseny és Kupa Bizottság tájékoztatása: 
 

a.) Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a felnőtt, ifjúsági bajnokság tavaszi rajtja 
mindhárom osztályban a Versenykiírásnak megfelelően 2014. március 01-02-án indul. A 
sorsolás az őszi szezon sorsolásának ellentettje.  

 

b.) Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a nevezési lapon feltüntetett játéknapon (szombat-      
vasárnap) történő változtatást, vagy esetlegesen csak egy forduló játéknapjára vonatkozó       
változást január 24-ig lehet írásban a Versenybizottság felé megtenni. A továbbiakban 
változtatásra, csak a két csapat közös megegyezésében van lehetőség. 
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c.) Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok: 
 Tavaszi szünet: 2014. április 17-től április 22-ig. 
 

d.) A Magyar Kupa tavaszi folytatásának nyilvános sorsolását 2014. február 4. (kedd) 16.15 
órakor tartjuk az igazgatóságon. A sorsolásra várjuk a versenyben lévő érintett csapatokat, 
és az érdeklődőket. Az országos MK főtáblára Fejér megye 3 csapatot küldhet.  

 
 

4. Szakmai bizottság tájékoztatása: 
 
 

A MLSZ Edzőképző Központja UEFA „B” licencmegújítási továbbképzést tart, azon 
edzők részére, akiknek lejárt a kártyájuk érvényessége. A licencmegújítás két részből áll: 
egy oktatási napból és külön egy tesztírási napból. A tesztlap legalább 60 %-os 
teljesítéssel történő kitöltése jelenti a licencmegújítását. 
 

A licencmegújítás helyszínei és id pontjai: 
 

Helyszín Eseménykód Továbbképzés 
id pontja 

Tesztírás 
id pontja 

Nyugat Magyarország – 
Szombathely, Berzsenyi tér 2 
Savaria Egyetemi Központ 

„D” épület 

TKB/1401 
2014. február 05. 

9.00 
Regisztráció: 8.15 

2014. február 19. 
9.00 

Közép Magyarország – 
Gödöllő, Szent István 
Egyetem, előadóterem 

TKB/1402 
2014. február 07. 

9.00 
Regisztráció: 8.15 

2014. február 19. 
9.00 

Kelet Magyarország – 
Tiszaújváros, Sportcentrum 

TKB/1403 
2014. február 12. 

9.00 
Regisztráció: 8.15 

2014. február 26. 
9.00 

 
A továbbképzésekre az edzőkollégák az elfoglaltságuknak és a helyszíneknek 

megfelel en szabadon jelentkezhetnek az alábbi e-mail címeken! 
Minden továbbképzésre jelentkező kollégának egyszerre (!) KELL elküldeni a jelentkezési 
lapját és a licencmegújítás díját igazoló befizetést a megadott e-mail címre!  

 
A jelentkezési lap letölthet : http://felnottkepzes.mlsz.hu/ 
 

Helyszín Jelentkezési e-mail cím 
Szombathely – 2014. február 05. vas@mlsz.hu 

Gödöll , Szt. István Egyetem – 2014. február 07. tovabbkepzesPM@gmail.com 
Tiszaújváros, Sportcentrum – 2014. február 12. edzokepzesbaz@gmail.com 

 
JELENTKEZÉSI HATÁRID : 2014. január 31. Péntek, 12.00 óra 

 
A továbbképzés és az új UEFA „B” kártya díja az MLSZ Elnökségének 7/2011. (02.15) sz. 

határozata és a Felnőttképzési Törvény (áfával növelt) változása alapján 10.000 Ft +27 % 
áfa, azaz 12.700 forint, mely összeget a továbbképzésre jelentkező az MLSZ 11707024 – 
20484068 számlaszámára kell utalnia (és egyben a jelentkezéssel együtt beküldenie!) 
Az átutalt összegről az MLSZ a befizető nevére és címére számlát állít és küld ki. 
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A továbbképzési díj átutalásánál a közleményben kérjük feltüntetni az edző(k) nevét és az  
eseménykódot (TKB/1401 vagy TKB/1402 vagy TKB/1403) a fizető cég, alapítvány, 
egyesület, iskola, stb. esetén az adószámot is!!! 

A továbbképzésre minden edzőkolléga hozzon magával igazolványképet - amelynek 
hátoldalára írja rá nevét, születési helyét és idejét – melyet a regisztrációnál kell leadnia. 

A továbbképzésen résztvevők az új UEFA „B” működési kártyát 2015. december 31.-i 
érvényességi dátummal (2 évre) kapják meg.  

 
 
 
 
 
A továbbképzésen résztvevők az új UEFA „B” működési kártyát 2015. december 31.-i 
érvényességi dátummal (2 évre) kapják meg. 
 
 

HIRDETMÉNY 
 

Sporttelep-felújítási program 2. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) ismét meghirdeti az amatőr labdarúgó-
létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatát, a 

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében. Az 
előminősítésnek megfelelt szervezetek bruttó 700 ezer és 7 millió forint közötti összeget 

nyerhetnek el. A pályázatokat 2014. január 9. és 2014. február 14. között az MLSZ online 
rendszerében lehet benyújtani. 

A pályázattal kapcsolatos információk az alábbi oldalon találhatók: 
http://www.mlsz.hu/blog/2013/12/21/indul-a-sporttelep-felujitasi-program-2-palyazati-kore/ 

 

 

  

Székesfehérvár, 2014. január 14. 
 
 
 
         Bencsik István s.k.      Schneider Béla s.k. 
       Elnök                                   Igazgató 
 
 

Tájékoztatjuk az edz kollégákat, hogy ebben az évben  
több UEFA „B” továbbképzés nem lesz! 
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