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FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 
 

 

 

Határozat szám Név 
Azonosító 

szám 
Egyesület Fegyelmi határozat 

MEGYEI  I. OSZTÁLY– FELNŐTT 

15/133/2017-18. 
Kovács Máté 

Olivér 
163369 Derecskei LSE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

15/134/2017-18. Egyesület  Kabai Meteorit SE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesítve az 

egyesület, egyben felhívja a figyelmét, 

hogy fürdési lehetőséget biztosítson a 

csapattok számára. 

– F.Sz. 8. § (3)/a, 9. § (3)/ a, 

15/135/2017-18. 
Tóth Lajos 

András 
155317 Sárrétudvari KSE 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

15/136/2017-18. Juhász Bence 188121 Sárrétudvari KSE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

15/137/2017-18. Szabó Lajos Edző Sárrétudvari KSE 

2017.11.13-ig bajnoki mérkőzésekkel 

kapcsolatos sportszakemberi 

tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (2)/a., 9 § (2)/c /2. 

15/138/2017-18. Csorvási Tamás 252080 
Hajdúböszörményi 

TE 

A Fegyelmi bizottság a fegy. szab. 49 § 

alapján Csorvási Tamás a HTE felnőtt 

játékosával szemben a 8§1/a és 9 § (1)d/2 

valamint a (11§ 2/b) pontok alapján 

hozott határozatot a meghallgatás után 

hatályon kívül helyezi és ugyanilyen § 

pontok alapján büntetését  

2017.10.30-ig egy héttel kevesebbre 

csökkenti a játékos sportszerű 

viselkedését figyelembe véve.  

MEGYEI  I. OSZTÁLY– U19 

15/139/2017-18. Preku Dániel 474565 
Hajdúsámsoni 

TTISZE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

15/140/2017-18. Nagy István 456360 
Hajdúsámsoni 

TTISZE 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/b., 9 § (1)/d /1., (21 § 1/ a) 
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15/141/2017-18. Szabó Balázs 
Utánpótlás 

edző 

Hajdúsámsoni 

TTISZE 

1 soron következő bajnoki mérkőzés 

kispadjától eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (2)/a., 9 § (2)/c /1. 

15/142/2017-18. Ispán János 406587 Kabai Meteorit SE 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/a., 9 § (1)/d /1., (21 § 1/ a) 

MEGYEI  II. OSZTÁLY– FELNŐTT 

15/143/2017-18. Nagy János 358836 Komádi SE 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

15/144/2017-18. Egyesület  Konyári SE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesítve az 

egyesület, egyben felhívja a figyelmét, 

hogy olyan emberekre bízza a rendezést, 

akik eleget tudnak tenni a feladatnak. 

– F.Sz. 8. § (3)/a, 9. § (3)/ a, 

15/145/2017-18. Hudák Imre elnök Konyári SE 

2017.11.13-ig bajnoki mérkőzésekkel 

kapcsolatos sportszakemberi 

tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (2)/a., 9 § (2)/c /2. 

15/146/2017-18. Gorzsás István 285874 
Debreceni Sport 

Club 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  III. OSZTÁLY 

15/147/2017-18. Lovász Lajos 296931 Hajdúbagosi SE 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

15/148/2017-18. Balogh Tivadar 401412 
Nyíracsád Petőfi 

SE 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

15/149/2017-18. Csecsődi Imre 387911 
Nyíracsád Petőfi 

SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

15/150/2017-18. Rostás Roland 432526 
Nyíracsád Petőfi 

SE 

2017.11.06-ig bajnoki mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

15/151/2017-18. Egyesület  Hajdúbagosi SE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesítve az 

egyesület, rendezési hiányosságok miatt, 

valamint 1 soron következő hazai 

bajnoki mérkőzésre szövetségi ellenőr 

küldését rendeli el, az egyesület 

terhére.  
– F.Sz. 8. § (3) /a., 9. § (3)/ a / d. 

15/152/2017-18. Kádár Barna 282492 Blondy FC Esztár 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/b., 9 § (1)/d /1., (16 § /a) 

15/153/2017-18. Papp Gábor 282436 Hortobágyi LE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

15/154/2017-18. Egyesület  Józsai SZTSE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesítve az 

egyesület, mert nem a szabályzatnak 

megfelelően próbálta szerepeltetni a 

játékosát. 

– F.Sz. 8. § (3)/a, 9. § (3)/ a, 

15/155/2017-18. Egyesület  Hajdúszováti SKE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesítve az 

egyesület, egyben felhívja a figyelmét, 

hogy a játékosokat a versenykiírásban 

megfelelő igazolással küldje a pályára. 

– F.Sz. 8. § (3)/a, 9. § (3)/ a, 
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SÁRGA, PIROS LAPOK után fizetendő összegek:  

 

15/156/2017-18. Tiszacsegei VSE  Megyei II. o.  7 sárga lap   7.000 Ft 

15/157/2017-18. Debreceni Sport Club Megyei II. o.  1 piros és 4 sárga lap 6.000 Ft 

15/158/2017-18. Nyíracsádi Petőfi SE  Megyei III. o.  3 piros és 2 sárga lap 6.400 Ft 

 

 

Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a befizetést igazgatóságunk pénztárába szíveskedjen teljesíteni. 

Befizetési határidő: 2017. október 24. (kedd) 12.00 óra. 

 

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 hozott fegyelmi bizottsági határozatok ellen az MLSZ versenyszabályzat ide vonatkozó paragrafusa értelmében 

15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. 

 

 

VERSENYBIZOTTSÁGI  HATÁROZATOK:        

                                                                               

 

175/2017-18. 

A Versenybizottság a Tarpa SC írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján hozzájárul 

a 2017. október 21-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Debreceni Sportcentrum – Tarpa SC országos II. osztályú Észak - 

Keleti csoportjában az U14 és U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. október 18. (szerda) U14: 16.00, U15: 18.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Debrecen, Oláh G. u. sporttelep 

 

176/2017-18. 

A Versenybizottság a Tarpa SC írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján hozzájárul 

a 2017. november 4-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Tarpa SC – Fehérgyarmat SC országos II. osztályú Észak - Keleti 

csoportjában az U14 és U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. november 8. (szerda) U14: 15.00, U15: 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Tarpa 

 

177/2017-18. 

A Versenybizottság a 2017. szeptember 23-ám megrendezett Komádi SE – Hajdúszováti SE megyei II. osztályú 

felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzésen történtek miatt felszólítja a mérkőzés valamennyi résztvevőjét, hogy a jövőben 

tanúsítsanak sokkal több önfegyelmet, sportszerű magatartást a bajnoki mérkőzéseken. A bizottság a határozatát a 

jelen lévőkkel közölte, akik azt tudomásul vették. 

 

178/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. október 14-én 12.00 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE — 

Hajdúdorog SE megyei I. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés a 71. percben a Hajdúdorog SE csapata 

hibájából félbeszakadt a V.Sz. 43 § (1)/h pontja alapján, mert a játékosok száma 7 fő alá csökkent. Ezért a 

Versenybizottság a 3 bajnoki pontot a pályán elért eredménnyel a V.Sz. 43 § (1)/f / 2) pontja alapján a 

Hajdúszoboszlói SE csapata javára igazolja. A Hajdúdorog SE a bajnoki mérkőzésen létszámhiányosan állt ki 

(első alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/1 pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti a 

Hajdúdorog SE U19-es csapatát. 

 

179/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. október 14-én 14.00 órára kiírt Körösszakál SE — Zsáka SE 

megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Zsáka SE csapata létszámhiányosan állt ki (első 

alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (1) /a/1. pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti a Zsáka SE 

sportszervezetet. 
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180/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. október 15-én 10.00 órára kiírt Hajdúsámsoni TTISZE — 

Hajdúszoboszlói SE megyei leány U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Hajdúsámsoni TTISZE csapata 

létszámhiányosan állt ki (első alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/1 pontja alapján írásbeli 

megrovásban részesíti a Hajdúsámsoni TTISZE leány U19-es csapatát. 

 

181/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. október 15-én 9.35 órára kiírt Debreceni Honvéd SE — 

Hajdúböszörményi TE megyei leány U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Hajdúböszörményi TE csapata 

létszámhiányosan állt ki (első alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/1 pontja alapján írásbeli 

megrovásban részesíti a Hajdúböszörményi TE leány U19-es csapatát. 

 

182/2017-18. 

A Versenybizottság a DASE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján hozzájárul a 

2017. október 21-re 9.00 és 11.00 órára kiírt DASE – Hajdúhadházi FK megyei U14 és U16-os bajnoki labdarúgó 

mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új helyszíne: Debrecen, Agrár pálya 

 

183/2017-18. 

A Versenybizottság a DEAC írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján hozzájárul a 

2017. október 22-re 10.00 órára kiírt DEAC – Hosszúpályi SE megyei U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzés új 

helyszínen történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új helyszíne: Debrecen, Agrár pálya 

 

184/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. szeptember 14-én 12.00 órára kiírt Polgári VSE — Nyírábrányi 

KSE megyei II. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés a Nyírábrányi KSE hibájából elmaradt (első 

alkalom). A Versenybizottság ezért a VSZ 41 § (4)/d., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a 

Polgári VSE U19-es csapata javára igazolja, valamint írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/g pontja 

alapján a Nyírábrányi KSE U19-es csapatát 

 

185/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. október 14-én 10.00 órára kiírt Hosszúpályi SE — Egyeki SBSE 

megyei U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzés az Egyeki SBSE hibájából elmaradt (első alkalom). A 

Versenybizottság ezért a VSZ 41 § (4)/a., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Hosszúpályi 

SE U16-os csapata javára igazolja, valamint írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/h/1 pontja alapján az 

Egyeki SBSE U16-os csapatát 

 

186/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. október 14-én 09.00 órára kiírt Nagyhegyes KSE — Sárrétudvari 

KSE megyei U14-es bajnoki labdarúgó mérkőzés a Sárrétudvari KSE hibájából elmaradt (első alkalom). A 

Versenybizottság ezért a VSZ 41 § (4)/a., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Nagyhegyes 

KSE U14-es csapata javára igazolja, valamint írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/h/1 pontja alapján a 

Sárrétudvari KSE U14-es csapatát. 

 

187/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. október 14-én 14.00 órára kiírt Hajdúböszörményi TE — 

Hosszúpályi SE megyei I. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés a Hosszúpályi SE csapata hibájából 

félbeszakadt, mert a játékosok nem játszották le a 2. félidőt. Ezért a Versenybizottság a V.Sz. 44 § (2) a/1, pontja 

alapján a pályán elért eredménnyel hagyja jóvá a mérkőzést. 

A Hosszúpályi SE a bajnoki mérkőzésen létszámhiányosan állt ki (első alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § 

(1) /a/1 pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti a Hosszúpályi SE felnőtt csapatát. 
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188/2017-18. 

A Versenybizottság 158/2017-18. számú határozatát törli és az alábbi határozatra módosítja. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. október 8-án 12.00 órára kiírt Hosszúpályi SE — DASE megyei I. 

osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés a Hosszúpályi SE csapata hibájából félbeszakadt, mert a játékosok 

nem játszották le a 2. félidőt. Ezért a Versenybizottság a V.Sz. 44 § (2) a/1, pontja alapján a pályán elért eredménnyel 

hagyja jóvá a mérkőzést. 

A Hosszúpályi SE a bajnoki mérkőzésen létszámhiányosan állt ki (első alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § 

(2) /c/1 pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti a Hosszúpályi SE U19-es csapatát. 

 

189/2017-18. 

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

hozzájárul a 2017. november 10-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Várda SE Kisvárda – Hajdúböszörményi TE 

országos II. osztályú Észak - Keleti csoportjában az U14 és U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban 

történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. november 10. (péntek) U14: 15.00, U15: 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Kisvárda, Várkerti sporttelep 

 

190/2017-18. 

A Versenybizottság a Fehérgyarmat SC írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2017. október 20-ra 10.00 és 12.00 órára kiírt Fehérgyarmat SC – Hajdúböszörményi TE országos II. 

osztályú Észak - Keleti csoportjában az U14 és U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő 

megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. október 21. (szombat) U14: 10.00, U15: 12.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Fehérgyarmat 

 

191/2017-18. 

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

hozzájárul a 2017. november 4-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Várda SE Kisvárda – Nyírbátori FC országos II. 

osztályú Észak - Keleti csoportjában az U14 és U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő 

megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. október 31. (kedd) U14: 15.00, U15: 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Kisvárda, Várkerti sporttelep 

 

 

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 


