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A Fegyelmi Bizottság határozatai (2017.01.20.)
LABDARÚGÓK FEGYELMI ÜGYEI
Határozatszám

MLSZ-kód

FB-2/OU-143-2/2017
(01.20)

356241

Név

Egyesület

Dankó Bálint

Bajnokság

PVSK Labdarúgó Kft.

U17 III. o. DNy

Paragrafus

21. § (2) b)

Büntetés

tárgyalás tartását követően a FB. a z FB-2/OU-143/2016 (11.16) sz
határozatát megváltoztatja, a labdarúgó büntetése: 2 hónapra
(2016.11.13 - 2017.01.15-ig) mindennemű labdarúgó mérkőzésen a
játéktól eltiltás

A labdarúgókat és sportszakembereket érintő elsőfokú határozatokkal szemben az MLSZ hatályos FSZ V. fejezetében foglaltak alapján fellebbezést lehet benyújtani, illetve - amennyiben ezen határozat
tárgyalás mellőzésével született - kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül írásban az FSZ IV. fejezet, 49. § (1) bekezdés alapján tárgyalás megtartását lehet kémi. A tárgyalás megtartása iránti kérelemnek, illetve
a határozat ellen benyújtott fellebbezésnek az FSZ IV. fejezet, 49. § (2) bekezdése és a V. fejezet 57. § (8) bekezdése alapján nincsen halasztó hatálya.

SPORTSZAKEMBEREK FEGYELMI ÜGYEI
Határozatszám

FB-2/OU-001/2017 (01.20)

MLSZ-kód

175258

Név

Szabó Csaba (up. edző)

Egyesület

Bajnokság

PSN Zrt.

U14 I. o.

Paragrafus

22. § (2) c)

Büntetés

2 hónapra (2016.11.17 - 2017.01.17-ig) minden
labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi
tevékenységtől eltiltás

A labdarúgókat és sportszakembereket érintő elsőfokú határozatokkal szemben az MLSZ hatályos FSZ V. fejezetében foglaltak alapján fellebbezést lehet benyújtani, illetve - amennyiben ezen határozat
tárgyalás mellőzésével született - kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül írásban az FSZ IV. fejezet, 49. § (1) bekezdés alapján tárgyalás megtartását lehet kémi. A tárgyalás megtartása iránti kérelemnek, illetve
a határozat ellen benyújtott fellebbezésnek az FSZ IV. fejezet, 49. § (2) bekezdése és a V. fejezet 57. § (8) bekezdése alapján nincsen halasztó hatálya.
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A Fegyelmi Bizottság határozatai (2017.02.01.)

LABDARÚGÓK FEGYELMI ÜGYEI
Határozatszám

MLSZ-kód

Név

Egyesület

Bajnokság

Paragrafus

Büntetés

FB-1/MF-001/2017 (02.01)

131890

Schiffni József

Újpetre KSE

Csofém műfüves

14. § (2) b)

2 hétre (2017.01.29 – 2017.02.13-ig) mindennemű labdarúgó
mérkőzésen a játéktól eltiltás

FB-1/MF-001/2017 (02.01)

333984

Reisz Josua

Lovászhetényi FC

Csofém műfüves

16. § a)

1 (egy) Csofém műfüves mérkőzésen a játéktól eltiltás

A labdarúgókat és sportszakembereket érintő elsőfokú határozatokkal szemben az MLSZ hatályos FSZ V. fejezetében foglaltak alapján fellebbezést lehet benyújtani, illetve - amennyiben ezen határozat
tárgyalás mellőzésével született - kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül írásban az FSZ IV. fejezet, 49. § (1) bekezdés alapján tárgyalás megtartását lehet kémi. A tárgyalás megtartása iránti kérelemnek, illetve
a határozat ellen benyújtott fellebbezésnek az FSZ IV. fejezet, 49. § (2) bekezdése és a V. fejezet 57. § (8) bekezdése alapján nincsen halasztó hatálya.
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A Fellebbviteli Bizottság határozata

03/2016. (12.19) – FELL. BIZ.
A Fellebbviteli Bizottság a Szederkényi SE által – az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság Versenybizottsága
2016. december 05. napján kelt, VB-394/2016 (12.05). számú határozatával szemben benyújtott fellebbezést –
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


Pécs, 2017. február 02.

Bogyay Zoltán
megyei igazgató

