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A Versenybizottság határozatai 
 

001/2017 (02.15) VB számú határozat 
 

A Mindszentgodisa KSzSE írásban bejelentette visszalépését a 2016-2017. évi Baranya Megyei IV. o. férfi felnőtt 
nagypályás bajnokság további mérkőzéseitől. A Versenybizottság a döntést tudomásul vette, a 
Mindszentgodisa KSzSE sportszervezet ffi felnőtt csapatát a 2016-2017. évi Baranya Megyei IV. o. férfi felnőtt 
bajnokságból kizárja – a csapat őszi idényben megszerzett eredményeit törli, és a csapatot a bajnoki osztály 
utolsó helyére helyezi (V.Sz. 46. § (1) a) 1); és f) pontjai szerint). 
 

     
 

002/2017 (02.23) VB számú határozat 
 

A Versenybizottság a Baranya Megyei. I. o. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 14-26. fordulójának 
programját kijelölte. 
 

003/2017 (02.23) VB számú határozat 
 

A Versenybizottság a Baranya Megyei. II. o. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 16-30. fordulójának 
programját kijelölte. 
 
004/2017 (02.23) VB számú határozat 
 

A Versenybizottság a Baranya Megyei. III. o. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Czibulka csoport 
16-30. fordulójának programját kijelölte. 
 
005/2017 (02.23) VB számú határozat 
 

A Versenybizottság a Baranya Megyei. III. o. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Tamási csoport 
16-30. fordulójának programját kijelölte. 
 
006/2017 (02.23) VB számú határozat 
 

A Versenybizottság a Baranya Megyei. IV. o. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság „A” csoport 
12-14. fordulójának programját kijelölte. 
 
007/2017 (02.23) VB számú határozat 
 

A Versenybizottság a Baranya Megyei. IV. o. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság „B” csoport 
12-22. fordulójának programját kijelölte. 
 
008/2017 (02.23) VB számú határozat 
 

A Versenybizottság a Baranya Megyei. I. o. férfi U19 nagypályás labdarúgó bajnokság 16-30. fordulójának 
programját kijelölte. 
 

009/2017 (02.23) VB számú határozat 
 

A Versenybizottság a Baranya Megyei. I. o. férfi U16 nagypályás labdarúgó bajnokság 16-30. fordulójának 
programját kijelölte. 
 
 
 

A Nyilvántartási- Igazolási- és Átigazolási Bizottság határozata 
 

01/2017. (02.02) – NYIÁB 
 

A NYIÁB megállapította, hogy Andruskó Attila (174715) labdarúgó átigazolása a Pécsváradi Spartacus SE-be 
szabályszerűen történt, ezért a Szederkényi SE szabályzatellenes átigazolás megállapítására irányuló kérelmét a 
bizottság elutasítja. 
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A Fegyelmi Bizottság határozata (2017.02.08.) 
 

SPORTSZAKEMBEREK FEGYELMI ÜGYEI 

Határozatszám MLSZ-kód Név Egyesület Bajnokság Paragrafus Büntetés 

FB-2/U16-002/2017 (01.20) 125068 Pintér Gábor (up. edző) - M.I. U16 24. § (2) d) 

sportszakember által előterjesztett beadvány nem 
megalapozott, ezért a kiszabott fegyelmi büntetés 
végrehajtására irányuló kérelmet a Fegyelmi Bizottság 
elutasítja 

 

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. 
 

     
 
 

 

A Fegyelmi Bizottság határozatai (2017.02.15.) 
 

LABDARÚGÓK FEGYELMI ÜGYEI 

Határozatszám MLSZ-kód Név Egyesület Bajnokság Paragrafus Büntetés 

FB-1/MF-003/2017 (02.15) 179381 Mozolai László Himesháza KSE Csofém műfüves 17. § b) 
1 hétre (2017.02.13 -2017.02.20-ig) mindennemű labdarúgó 
mérkőzésen a játéktól eltiltás 

FB-1/MF-004/2017 (02.15) 121378 Döme Tibor Pellérdi SE Csofém műfüves 22. § (1) b) 
1 hétre (2017.02.13 -2017.02.20-ig) mindennemű labdarúgó 
mérkőzésen a játéktól eltiltás 

FB-2/FU-003/2017 (02.15) 411061 Kutor Dávid Szentlőrinci SE Futsal U19 11. § (2) a) 
1 hétre (2017.02.12 -2017.02.20-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. 
 

 
     

 
 

 



 

 
 

Hirdetmény 
 
 

DIGITÁLIS JEGYZŐKÖNYV – ÖSSZEÁLLTÁS MEGADÁSA 
 

Azokon a bajnoki mérkőzéseken – melynek Versenykiírása erről rendelkezik, KÖTELEZŐ a digitális jegyzőkönyv 
használata! 
 

A felvitt összeállítást a mérkőzés játékvezetője csak abban az esetben tudja átvenni, ha az átvételkor a 
sportszervezet részéről jelen van olyan személy, aki Verseny ügyintéző jogosultsággal rendelkezik, és tudja az 
azonosító kódját és jelszavát is! 
 

Tisztelettel kérjük a sportszervezetek vezetőit, gondoskodjanak arról, hogy a mérkőzések előtt legyen jelen egy fő, 
aki rendelkezik az IFA-ban Verseny ügyintőzői jogosultsággal, és meg tudja adni az azonosító számát, illetve IFA-s 
jelszavával hitelesíteni tudja a csapat összeállítását! 
 

Javasoljuk, gondoskodjon a rendező sportszervezet papír-alapú jegyzőkönyvről is a helyszínen, hogy esetleges 
technikai probléma előfordulásakor is elkezdhető legyen az előírt időben a mérkőzés. 
 
 
 

 
Pécs, 2017. február 24. 

 

 
  Bogyay Zoltán 
  megyei igazgató 

 


