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MEGYEI I. OSZTÁLY
FEGYELMI HATÁROZATOK
1-63/2017/2018. sz.
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Bognár Zsolt – 200438 – Majosi SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) bekezdés a.) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette,
ezért a FSZ. 10. §. (3) és a /FSZ. 11. §. (2) bekezdés a. pontja alapján a kiállítás napjától számított
2017. október. 31.-től – 2017. november. 07.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.

1-64 -/- 2017/2018. FB. számú

HATÁROZAT

A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2017. október 31.-én megtartott ülésén
Majosi SE sportszervezetet
az MLSZ Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban FSZ) 8.§. (3) bekezdés c.) pontjába ütköző fegyelmi vétség
elkövetése miatt a FSZ. 9.§. (3) bekezdés q.) pontja és az MLSZ által kiadott Szabályzatokhoz Kapcsolódó
Díjfizetési Rend 5.) pontja alapján
az MLSZ Tolna Megyei Igazgatósága 11707024-20480875 számú számlájára teljesítendő 8.400.-Ft, azaz
Nyolcezer - négyszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 56. §. ( 1 )bekezdés a./ c./ és a d./ pontja értelmében a fent kiszabott
pénzbüntetést a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig kell az MLSZ Tolna
Megyei Igazgatóság részére megfizetni.
Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést a fenti határidőig nem fizeti
meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap után a pénzbüntetésen felül köteles megfizetni az adott versenyosztályra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot a pénzbüntetés befizetéséig.

1-65 -/- 2017/2018. FB. számú

HATÁROZAT

A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2017. október 31.-én megtartott ülésén
Tamási 2009 FC sportszervezetet
az MLSZ Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban FSZ) 8.§. (3) bekezdés c.) pontjába ütköző fegyelmi vétség
elkövetése miatt a FSZ. 9.§. (3) bekezdés q.) pontja és az MLSZ által kiadott Szabályzatokhoz Kapcsolódó
Díjfizetési Rend 5.) pontja alapján
az MLSZ Tolna Megyei Igazgatósága 11707024-20480875 számú számlájára teljesítendő 7.200.-Ft, azaz
Hétezer-kettőszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 56. §. ( 1 )bekezdés a./ c./ és a d./ pontja értelmében a fent kiszabott
pénzbüntetést a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig kell az MLSZ Tolna
Megyei Igazgatóság részére megfizetni.
Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést a fenti határidőig nem fizeti
meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap után a pénzbüntetésen felül köteles megfizetni az adott versenyosztályra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot a pénzbüntetés befizetéséig.

1--66 / 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Bölcsföldi Milán – 258654 – Tamási 2009 FC labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
a FSZ. 14.§. 2./a.) pontja alapján
2017. október. 31.-től – 2017. november. 21.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.

1-68 -/- 2017/2018. FB. számú

HATÁROZAT

A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2017. október 31.-én megtartott ülésén
Szedresi SE sportszervezetet
az MLSZ Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban FSZ) 8.§. (3) bekezdés c.) pontjába ütköző fegyelmi vétség
elkövetése miatt a FSZ. 9.§. (3) bekezdés q.) pontja és az MLSZ által kiadott Szabályzatokhoz Kapcsolódó
Díjfizetési Rend 5.) pontja alapján
az MLSZ Tolna Megyei Igazgatósága 11707024-20480875 számú számlájára teljesítendő 7.200.-Ft, azaz
Hétezer kettőszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 56. §. ( 1 )bekezdés a./ c./ és a d./ pontja értelmében a fent kiszabott
pénzbüntetést a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig kell az MLSZ Tolna
Megyei Igazgatóság részére megfizetni.
Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést a fenti határidőig nem fizeti
meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap után a pénzbüntetésen felül köteles megfizetni az adott versenyosztályra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot a pénzbüntetés befizetéséig.

1-69 -/- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB megállapította, hogy Lacza József / edző / Szedresi SE
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (3) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
Fegyelmi Bizottság a FSZ. 9.§. (3) bek. c/3.pontja, valamint a FSZ. 22.§. /1) bek. a./ pontja alapján
2017. október 31.-tól – 2017. november. 30.-ig minden megyei I. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen
a sportszakemberi / edzői / tevékenységtől eltiltja.
Az eltiltás alatt álló szakember a kispadon és a játéktéren tartózkodókkal semmilyen formában nem érintkezhet a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőző 45 perctől – a szünetet
is beleértve – a mérkőzés végét követő 30 percig, mely időtartam alatt az öltözőépületbe sem
léphet be. a mérkőzés alatt úgy kell elhelyezkednie, hogy a „ kispad „ 20 m-es körzetén belül
nem tartózkodhat.
Az eltiltott semmilyen sportszakemberi tevékenységet nem végezhet.
1--70-/- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Máté Balázs – 235243 – Majosi SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
FSZ. 21. §.-a 2. a. pontja alapján,
2017. október. 31.-től – 2017. november. 14.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.
1--71 / 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Modok Adrián – 379617 – Bátaszéki SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
a FSZ. 15.§. 2./b.) pontjai alapján,
2017. október. 31.-től – 2017. december 31.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.

1--72-/- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Fazekas Arnold – 494941 – Kakasdi SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
FSZ. 21. §.-a 1./b. pontja alapján
2017. október. 31.-től – 2017. december. 31.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.

1--73 / 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Vecsei Viktor – 409420 – Őcsényi SK labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
a FSZ. 15.§. 2./b.) pontjai alapján,
2017. október. 31.-től – 2017. december 31.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.
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