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Szám: 6/2017.  

 

FMKSZ Elnökségének 

HATÁROZATA 

 

Az FMKSZ Elnöksége felé 2017. szeptember 18-án a Móri KSC képviseletében Pallag Róbert 

technikai vezető által benyújtott Móri KSC – Martonvásári KSE férfi ill. női mérkőzés 

átjelentési kérelemét  

elfogadja,  

a két mérkőzés átjelentését 

 – az átjelentési lapokon taglaltak szerint – 

engedélyezi 

 

INDOKLÁS 

 

2017. szeptember 18-án Pallag Róbert a Móri KSC technikai vezetője azzal a kéréssel fordult 

a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség elnökségéhez, hogy az engedélyezze a 2017. szeptember 

30-án 16 óra 30 perc kezdéssel lekötött Móri KSC – Martonvásári KSE női, ill. a jelzett napon 

18 óra 00 perc kezdéssel lekötött Móri KSC – Martonvásári KSE férfi mérkőzések későbbre 

történő átjelentését engedélyezni szíveskedjék. Indoklásukban egy csapattársuk esküvőjét 

jelölték meg, mely mindkét csapatból jelentős számú meghívottat érint. 

 

Az FMKSZ 201-2018. évi versenykiírásának 11. 1. pontja rendkívüli engedéllyel engedi csak 

a mérkőzések későbbre jelentését, azt is 1-2 hétben korlátozza. A Versenybizottság a hozzá 

beérkezett kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy arról önállóan döntést nem hozhat, 

mivel az átjelentés mindkét esetben – a férfi mérkőzés tekintetében 2017. október 28-án 18:00 

órára, női mérkőzése tekintetében 2017. december 09-án 18:00 órára – szól. A 

Versenybizottság elnök az elnökségi kérdésre az átjelentések támogatására tett javaslatot. A 

kérelem mellékletét képező átjelentő lapokat az ellenfél Martonvásári KSE csapata elfogadta, 

aláírásával hitelesítette.  

 

A kérelmet emiatt az elnökség elektronikus úton megtárgyalta, és 5:0 arányban azt elfogadta. 

Az FMKSZ elnöksége azzal a megkötéssel engedélyezi a későbbre történő átjelentéseket, 

hogy a benyújtott átjelentő lapokon szereplő időpontoktól eltérni nem lehet, illetve hogy 

mindkét egyesületből csak azon játékosok szerepelhetnek a mérkőzéseken, akik az eredeti 

időpontban – 2017. szeptember 30-ra kötött mérkőzéseken – játékjogosultsággal rendelkeztek. 

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét. 

 

Dunaújváros, 2017. szeptember 21. 

 

                 Németh Miklós 
                   FMKSZ főtitkár 

Kapja: 

- 1 pld.-t Móri KSC 

- 1 pld.-t Martonvásári KSE 

- 1 pld.-t FMKSZ Versenybizottság 

- 1 pld.-t FMKSZ elnökség irattár 
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