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FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 
 
 

 

Határozat szám Név 
Azonosító 

szám 
Egyesület Fegyelmi határozat 

MEGYEI I. OSZTÁLY– FELNŐTT 

19/261/2018-19. Nagy Bence 319578 Berettyóújfalui SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/a., 9 § (1)/d /1., (11 § 2) 

 
 

Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett a pénzbüntetést a határidőig nem fizeti be, vagy az MLSZ Hajdú-Bihar 

Megyei Igazgatóság számlájára nem utalja át, a sportszervezet pénzbüntetésre kötelezett csapatától - a határidő 

elmulasztásától a tartozás megfizetéséig-, a szövetség bajnoki mérkőzésenként 3-3 bajnoki pont levonását rendeli el. 

 

 

A fellebbezés határideje 15 nap. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor a határidő az ezt követő 

munkanap. Az, akivel szemben a fegyelmi határozat rendelkezést tartalmaz, fellebbezését a határozat tárgyaláson 

történt kihirdetését követően helyben, nyomban írásban is bejelentheti, vagy jegyzőkönyvbe rögzíteni kell és a 

fellebbezővel alá kell íratni. Az így bejelentett, fellebbezés indokolását azonban 15 napon belül - az 57. § (3) 

bekezdés b) pontjában előírtak szerint - írásban is el kell készíteni és azt a Fegyelmi Bizottsághoz eljuttatni. 

Amennyiben ez nem történik meg a bejelentett fellebbezéssel érdemben foglalkozni nem lehet. 57 § (2) / a és (3) 

bek. 
 

 

VERSENYBIZOTTSÁGI  HATÁROZATOK:   

 

247/2018-19. 

A Versenybizottság a Biharkeresztesi VSE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. november 10-re 13.30 órára kiírt Biharkeresztesi VSE – Körösszakál SE megyei III. osztályú 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2018. december 8. (szombat) 12.00 óra 

A mérkőzés helyszíne: Biharkeresztes 

 

248/2018-19. 

A Versenybizottság a Berettyóújfalui SE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. november 10-re 11.00 órára kiírt Hajdúszováti SE – Berettyóújfalui SE megyei U16-os bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2018. november 11. (vasárnap) 10.00 óra 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúszovát 
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249/2018-19. 

A Versenybizottság a Hajdúszováti SKE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. november 10-re 13.30 órára kiírt Zsáka SE – Hajdúszováti SKE megyei III. osztályú felnőtt 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új helyszínen a pályaválasztói jog felcserélésével történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új helyszíne: Zsáka 

 

A Versenybizottság által hozott első fokú határozat elleni fellebbezést a határozat igazolt megküldésétől számított 

3. munkanap 14.00 óráig lehet benyújtani 54 § (4) / a pont alapján. 

A bajnoki mérkőzés eredménye ellen a mérkőzést követő 3. munkanap 14.00 óráig nyújtható be óvás a 

versenyrendszert kiíró szövetség Versenybizottságánál 45 § (2) / b. pont alapján. 

 

 

VERSENYBIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE:       

 
 

Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a versenyszabályzat szerint a megyei utánpótlás bajnokságban szereplő 

utánpótlás korú játékosok egy hétvégén (péntek – szombat - vasárnap) nem azonos napon két mérkőzésen négy 

félidőben léphetnek pályára. 
 

Aki MLSZ és megyei szervezésű bajnokságban szerepel, ő egy hétvégén (péntek – szombat - vasárnap) nem azonos 

napon két mérkőzésen három félidőben léphetnek pályára. 
 

 

 

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 


