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23/2017-18 (2017. 12.07.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!

Tisztelt Csapatvezetők!

Az Igazgatóság 2017.12.18-tól 2018.01.05-ig szabadságolások miatt
zárva tart!
Az első munkanap 2018.01.08. (hétfő).
Felhívjuk figyelmüket, amennyiben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
elszámolással kapcsolatos kötelezettségét bármely támogatási időszak vonatkozásában
nem teljesíti maradéktalanul, a Tao tv. 22/C. § (5) b) pontja, valamint a TAO
Elszámolhatósági Szabályzat 2.2.6 pont 2. bekezdése alapján a támogatási igazolás
kiállítására irányuló kérelme elutasításra kerül, a következő esetekben:
1. Amennyiben a korábbi elszámolási kötelezettségéből adódó, a támogatás nem
megfelelő felhasználása miatt megállapított visszafizetési kötelezettségének nem tett
eleget.
2. Amennyiben a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban:
Rendelet)
11.§
(1)
bekezdésében
foglalt,
elszámolási
kötelezettségének a Rendelet szerinti határidőre nem tett eleget.
3. Valamely hiánypótlási határidőt elmulasztja.
A tartozás rendezését követően a tiltás megszüntetését elektronikusan a
taoellenorzes@mlsz.hu e-mail címen kérheti, a befizetést igazoló bankszámlakivonat
elektronikus csatolásával.
Üdvözlettel,
TAO Ellenőrzési Osztály

A VB tájékoztatja a csapatokat, hogy a 346/2017/2018. sz. határozat alapján a
2018.03.10-e (szombat) és a 2018.04.21-e (szombatra) eső mérkőzéseket áthelyezte
vasárnapra.
Felhívjuk azon egyesületek figyelmét, ahol kettő vagy több csapattal szerepelnek
bajnokságban nézzék át a sorsolást a mérkőzések egybeesésének elkerülése
végett.
Közös megegyezéssel a mérkőzés szombaton lejátszható.
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A jelenleg hatályos Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat alapján pontosítjuk az új
igazolás, valamint az átigazolás során követendő adminisztrációs teendőket, melyet december 1jétől érvényesítünk igazolási és átigazolási ügyekben.
A 21.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében:
"Az átigazolási eljárás akkor indulhat el, ha a vonatkozó adatok a mindenkor hatályos
ügyviteli rendszerben a valóságnak megfelelően kitöltésre kerültek, és az ezen adatokat is
tartalmazó (át)igazoló lapot a sportszervezet hiánytalanul (aláírással és pecséttel ellátva)
feltöltötte a mindenkor hatályos ügyviteli rendszerbe az átigazoló lap érvényességi idején
belül (21. § (1) c) pont alapján)."
A fentiek alapján az igazoló, valamint az átigazoló lapon mind a labdarúgó aláírása (ha elvárható),
mind a törvényes képviselő aláírása (kiskorú esetén) szükséges.
Ennek megfelelően elvárás, hogy az említett dokumentumokon -amennyiben a sportoló a
12. életévét betöltötte- a labdarúgó aláírása is szerepeljen.
Ha az (át)igazoló lapon az aláírás hiányzik, az (át)igazolási kérelmet azonnal elutasítjuk!
Kérjük a fenti szabályozás maradéktalan és pontos betartását!
Üdvözlettel: Sebők Lajos
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Versenybizottsági határozatok
350/2017/2018
A VB a Peremarton SC Berhida – Balatonalmádi SE mérkőzésen jogosulatlan játék miatt a következő
határozatot hozta. A fenti mérkőzésen Szalai Gábor (212002) balatonalmádi labdarúgó jogosulatlanul
játszott az LVSZ 45.§ (1) f) alapján.
A Versenybizottság hivatalból jár el, és a LVSZ 45.§ (5) c) 1) 2) pontja alapján a mérkőzés eredményének
jóváhagyása mellett (1:1) a mérkőzésen megszerzett pontjaival megegyező büntető pontot, és további 1
büntető pontot von le a Balatonalmádi SE csapatától.
351/2017/2018
A VB a Balatonalmádi SE – Felsőörsi IKSE mérkőzésen jogosulatlan játék miatt a következő határozatot
hozta. A fenti mérkőzésen Szalai Gábor (212002) balatonalmádi labdarúgó jogosulatlanul játszott az LVSZ
45.§ (1) f) alapján.
A Versenybizottság hivatalból jár el, és a LVSZ 45.§ (5) c) 1) pontja alapján a mérkőzés eredményének
jóváhagyása mellett (2:3) a Balatonalmádi SE csapatától 1 büntető pontot levon.
352/2017/2018
A VB a Márkó SE – Balatonalmádi SE mérkőzésen jogosulatlan játék miatt a következő határozatot hozta. A
fenti mérkőzésen Szalai Gábor (212002) balatonalmádi labdarúgó jogosulatlanul játszott az LVSZ 45.§ (1) f)
alapján.
A Versenybizottság hivatalból jár el, és az LVSZ 45.§ (5) c) 1), 2) pontja alapján a mérkőzés eredményét
törli, és a mérkőzés pontjaival megegyező büntető pontot, és további 1 büntető pontot von le a
Balatonalmádi SE csapatától.
Fegyelmi határozatok
2017-18/325
A FB SÜMEG VSE - PÁPAI EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB mérkőzésen történtek alapján Szántó
Martin vendég csapat labdarúgója 8.§ (1) a), b), 9.§ (1) d) 1) és 14.§ (2) b) eltiltja 1 hétre (azaz
2017.12.03.-12.10-ig) a játéktól

Veszprém, 2017. december 7.
Csik Ferenc
MLSZ Veszprém Megyei igazgató
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