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FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 

 
 

Határozat szám Név 
Azonosító 

szám 
Egyesület Fegyelmi határozat 

MEGYEI  UTÁNPÓTLÁS  FUTSAL  BAJNOKSÁG 

32/323/2017-18. Farkas János 657978 
Püspökladányi LE 

U19 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

32/324/2017-18. Preku Dániel 474565 
Hajdúsámsoni 

TTISZE U17 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

32/325/2017-18. Nyeste Csaba 423668 DEAC U17 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

32/326/2017-18. Fejes Dániel 530073 Nádudvari SE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/b., 9 § (1)/d /1., (17 § / a) 

MLSZ REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG 

32/327/2017-18. Fodor János 153596 Flamingó KLC 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva, melyet a bizottság 

letöltöttnek tekint.                                       

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

32/328/2017-18. 
Kökényesi 

Ádám 
267670 DEAC 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.  

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

 

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

15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. 

 

 

VERSENYBIZOTTSÁGI  HATÁROZATOK:        

 

283/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. február 10-én 9.50 órára kiírt Püspökladányi LE – Debreceni 

Sport Club és a 10.40 órára kiírt Józsa SE - Debreceni Sport Club U19-es megyei futsal utánpótlás tornán a 

mérkőzések a Debreceni Sport Club hibájából elmaradtak (első alkalom). A Versenybizottság ezért a VSZ 41 § 

(4)/d., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Püspökladányi LE és a Józsa SE csapata 

javára igazolja. A Debreceni Sport Club U19-es futsal csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/h 

pontja alapján. 
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284/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. február 10-én 9.00 órára kiírt Nyíradony VVTK „A” – Flamingó 

KLC U17-es megyei futsal utánpótlás tornán a mérkőzések a Flamingó KLC hibájából elmaradtak (első 

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

Nyíradony VVTK „A” csapata javára igazolja. A Flamingó KLC U17-es futsal csapatát írásbeli megrovásban 

részesíti a VSZ 41 § (4)/h pontja alapján. 

 

 

285/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. február 10-én 9.50 órára kiírt DASE – Nyíradony VVTK „B” és a 

11.30 órára kiírt Balmazújvárosi FC - Nyíradony VVTK „B” U17-es megyei futsal utánpótlás tornán a mérkőzések 

a Nyíradony VVTK „B” hibájából elmaradtak (első alkalom). A Versenybizottság ezért a VSZ 41 § (4)/d., pontja 

alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a DASE és a Balmazújvárosi FC csapata javára igazolja. A 

Nyíradony VVTK „B” U17-es futsal csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/h pontja alapján. 

 

 

286/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. február 10-én 13.10 órára kiírt DEAC „B” – Hajdúdorog SE és a 

14.50 órára kiírt Hajdúdorog SE - DLA „B” U17-es megyei futsal utánpótlás tornán a mérkőzések a Hajdúdorog 

SE hibájából elmaradtak (első alkalom). A Versenybizottság ezért a VSZ 41 § (4)/d., pontja alapján a 3 bajnoki 

pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a DEAC „B” és a DLA „B” csapata javára igazolja. A Hajdúdorog SE U17-es 

futsal csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/h pontja alapján. 

 

 

287/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. február 11-én 9.00 órára kiírt Hajdúhadházi FK – Nyírlugosi 

Iskola Csillagai SE és a 11.00 órára kiírt Nyírlugosi Iskola Csillagai SE – Tiszafüredi VSE U13-as megyei futsal 

utánpótlás tornán a mérkőzések a Nyírlugosi Iskola Csillagai SE hibájából elmaradtak (első alkalom). A 

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

Hajdúhadházi FK és a Tiszafüredi VSE csapata javára igazolja. A Nyírlugosi Iskola Csillagai SE U13-as futsal 

csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/h pontja alapján. 

 

 

288/2017-18. 

A Versenybizottság a Hajdúszoboszlói SE II. írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. április 1-re 15.00 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE II. – Hosszúpályi SE II. megyei III. 

osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2018. április 1. (vasárnap) 10.00 óra 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúszoboszló 

 

 

289/2017-18. 

A Versenybizottság a Hajdúszoboszlói SE II. írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. április 15-re 15.30 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE II. – Bocskai SE Vámospércs megyei 

III. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2018. április 14. (vasárnap) 10.00 óra 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúszoboszló 

 

 

290/2017-18. 

A Versenybizottság a Hajdúszoboszlói SE II. írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. május 13-ra 16.30 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE II. – Mikepércsi KSE megyei III. 

osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 13. (vasárnap) 10.00 óra 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúszoboszló 
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291/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. március 3-ra 14.30 órára kiírt Derecskei LSE – Téglási VSE megyei I. osztályú felnőtt és U19-es 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban és helyszínen történő megrendezéséhez a pályaválasztói jog 

felcserélésével. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. március 4. (vasárnap) 14.30 óra 

A mérkőzés helyszíne: Téglás 

 

292/2017-18. 

A Versenybizottság az Ebesi SBKE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. április 8-ra 15.30 órára kiírt Mikepércsi KSE – Ebesi SBKE megyei III. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban és helyszínen történő megrendezéséhez a pályaválasztói jog felcserélésével. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. április 7. (szombat) 15.30 óra 

A mérkőzés helyszíne: Ebes 

 

293/2017-18. 

A Versenybizottság az Ebesi SBKE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. május 13-ra 16.30 órára kiírt Hajdúsámsoni TTISZE – Ebesi SBKE megyei III. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban és helyszínen történő megrendezéséhez a pályaválasztói jog felcserélésével. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 12. (szombat) 16.30 óra 

A mérkőzés helyszíne: Ebes 

 

294/2017-18. 

A Versenybizottság az Ebesi SBKE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. május 20-ra 17.00 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE II. – Ebesi SBKE megyei III. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban és helyszínen történő megrendezéséhez a pályaválasztói jog felcserélésével. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 19. (szombat) 17.00 óra 

A mérkőzés helyszíne: Ebes 

 

295/2017-18. 

A Versenybizottság az Ebesi SBKE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. május 26-ra 17.00 órára kiírt Hosszúpályi SE II. – Ebesi SBKE megyei III. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez a pályaválasztói jog felcserélésével. 

A mérkőzés új helyszíne: Ebes 

 

296/2017-18. 

A Versenybizottság az Ebesi SBKE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. április 1-re 15.00 órára kiírt Ebesi SBKE – Sáránd megyei III. osztályú bajnoki labdarúgó 

mérkőzés új időpontban és helyszínen történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. március 31. (szombat) 15.00 óra 

A mérkőzés helyszíne: Ebes 

 

 

 

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 


