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FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 

 

 

 

Határozat szám Név 
Azonosító 

szám 
Egyesület Fegyelmi határozat 

MEGYEI  I. OSZTÁLY– FELNŐTT 

21/301/2016-17. Juhász Bertalan 177002 Szövetkezetek SE 

2017.04.30-ig minden labdarúgó 

tevékenységtől eltiltva.                                        

 – F.Sz. 8 § (1)/b., 9 § (1)/d /3., 21 § 2/b 

MEGYEI  II. OSZTÁLY– FELNŐTT 

21/302/2016-17. Nagy Róbert 
technikai 

vezető 

Debreceni Sport 

Club 

4 soron következő mérkőzéssel kapcsolatos 

sportszakemberi tevékenységtől eltiltja.  

A 2016.10.09-én lejátszott Nyíracsád Petőfi 

SE – DSC felnőtt bajnoki mérkőzésen 

történtek miatt. A Versenybizottság 

vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 

Nagy István Zsombor játékos kérésére 

Eszterhai Balázs játékvezető belejavított a 

jegyzőkönyvbe, kihúzta abból Nagy István 

Zsombor játékost, aki végig a pályán volt. 

Nagy Róbert a DSC sportszakembere erről a 

mérkőzés végén tudomást szerzett, ennek 

ellenére késve jelezte a Szövetség felé, nem 

próbált a mérkőzés végén mint sportvezető 

intézkedni. A Fegyelmi Bizottság a 

versenybizottság elnökének 

kezdeményezése és vizsgálati anyagának 

áttanulmányozása után hozta meg a fenti 

döntését. 

– F.Sz. 8 § (2)/f., 9 § (2)/c /1., (24 § 2/c) 

ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS  BAJNOKSÁG 

21/303/2016-17. 
Dénes Sándor 

János 
298449 

Hajdúböszörményi 

TE U19 III. oszt. 

3 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/a., 9 § (1)/d /1., (14 § 2/a) 

21/304/2016-17. Benczik Zsolt 
utánpótlás 

vezetőedző 
DSI 

2 soron következő mérkőzésekkel 

kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 

eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (2)/a., 9 § (2)/c /1., (21 § 1/a) 
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A hozott fegyelmi bizottsági határozatok ellen az MLSZ versenyszabályzat ide vonatkozó paragrafusa értelmében 

15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. 

 

 

VERSENYBIZOTTSÁGI  HATÁROZATOK:                                                                                      

 

131/2016-17. 

A Versenybizottság a 2016.11.12-én megrendezett Egyeki SBSE – Monostorpályi SE U16-os korosztályos mérkőzés 

eredménye ellen benyújtott Monostorpályi SE óvásának a VSZ 45§ 1.bekezdés a pontja alapján helyt ad, mivel  

Kovács Zsolt (422156) Egyeki SBSE labdarúgója jogosulatlan szerepelt, ezért a VSZ 45§ 4.bekezdés 1/a pontja 

alapján a mérkőzés pályán elért eredményét törli, és a mérkőzés 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a Monostorpályi SE 

U16-os csapata javára igazolja. Az ügyet, további intézkedésre átadja a Fegyelmi Bizottságnak. Kéri, hogy a 

mérkőzés játékvezetője ellen is járjon el, mert nem jelentek meg az idézésre és nem is mentették ki magukat, 

valamint az igazoltatásnál nem az érvényes MLSZ szabályzat alapján jártak el. (V.Sz. 34 § (3) a, b) 

 

132/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2016. november 26-án 9.50 órára kiírt Debreceni Sport Club – 

Hajdúsámsoni TTISZE és a 13.10 órára kiírt DASE – Debreceni Sport Club U17-es megyei futsal utánpótlás 

tornán a mérkőzések a Debreceni Sport Club hibájából elmaradtak (első alkalom). A Versenybizottság ezért a 

VSZ 41 § (4)/d., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Hajdúsámsoni TTISZE és a DASE 

csapata javára igazolja. A Debreceni Sport Club U17-es futsal csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 

41 § (4)/h pontja alapján. 

 

 

A hozott versenybizottsági határozatok ellen az MLSZ versenyszabályzat ide vonatkozó paragrafusa értelmében 8 

napon belül fellebbezéssel lehet élni. 

 

Kérjük a sportszervezeteket, hogy amennyiben a Hivatalos Lapban szereplő adatok és a nyilvántartásaik között 

eltérést tapasztalnak, jelezzék a Versenybizottságnak. 

Tasó László s.k.                  Csige László s.k. 

                     elnök                          igazgató 


