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19/2016-17 (2016.12.16.) számú Megyei Hivatalos Értesítő 

Tájékoztatás 

 

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre! 

 
 

Tisztelt Csapatvezetők! 
 

1. Az Igazgatóság 2016.12.19 – 2017.01.04-ig zárva tart. 
 

2. Várhatóan 2017. január 9-től az új 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. 
Ehhez oktatást fogunk újra tartani, illetve minden csapat számára biztosítunk egy 
szkennert amellyel a rendszerbe fel tudják tölteni az adatokat. Az Igazgatóságra így 
csak kivételes esetben kell személyesen eljönniük. 
 
Oktatási időpontok, helyszínek: 
2017.01.09. (hétfő) 17.00 óra  Borsosgyőr, Művelődési ház (Borsosgyőri út 25.) 
2017.01.10. (kedd) 17.00 óra  Ajkai Sportcentrum, VIP terem (Sport u. 23.) 
2017.01.11. (szerda) 17.00 óra  Tapolca Sportcentrum (Sümegi út 40.) 
2017.01.12. (csütörtök) 17.00 óra Veszprém, Stadion Tanácsterem (Wartha V. u. 3.) 

 
Az oktatás első fél órájában az MTD Hungária Kft. képviselője bemutatót tart az általuk 
forgalmazott eszközökről, illetve tájékoztatást ad, hogy milyen munkalehetőségeket 
tudnak biztosítani. 

 
3. 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 2017.01.09-től átvehető az Igazgatóságon.  
A fotóikat mellékletben megtalálják. 
 
 
 
 
 
 

http://veszprem.mlsz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCNYqA1bbqyDjJC0iqtw5-2g
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Versenybizottság határozatai 

 
347/2016/2017 
A Devecser SE Egyesület ügyében  Megyei U15 “C” Futsal mérkőzésen történt ki nem állás miatt a 
FVSZ 42.§ (3) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val az Úrkút SK csapata javára igazolja. 
348/2016/2017 
A VB Ajka Kristály SE Egyesület ügyében  Megyei U15 leány Futsal mérkőzésen történt ki nem állás 
miatt a FVSZ 42.§ (3) alkalmazásával a következő határozatot hozta:  a VB jogerős határozattal 
megállapította a ki nem állás tényét. A mérkőzést 3 pont 3:0-val az FC Ajka, Balatonfüredi FC, és a 
VFC USE “A” csapata javára igazolja. 
 

Mellékletek 

 
1. Szkenner, rendezői mellényről kép 

 

 

   Csik Ferenc 

Veszprém, 2016.12.16.       megyei igazgató 

 

 


