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FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 
 

Határozat szám Név 
Azonosító 

szám 
Egyesület Fegyelmi határozat 

MEGYEI  I. OSZTÁLY– FELNŐTT 

37/347/2017-18. Szabó Benjámin 233021 Kabai Meteorit SE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

37/348/2017-18. Plókai Mihály 
Technikai 

vezető 
Kabai Meteorit SE 

2018.04.30-ig mérkőzésekkel kapcsolatos 

sportszakemberi tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (2)/a., 9 § (2)/c /2 

37/349/2017-18. Márton Dávid 231871 
Hajdúszoboszlói 

SE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

37/350/2017-18. Pelles Tamás 303893 Téglási VSE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  I. OSZTÁLY– U19 

37/351/2017-18. Balogh László 355480 Kabai Meteorit SE 

2018.04.02-ig mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

37/352/201718. Rácz János 388932 Nyíradony VVTK 

2 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

37/353/2017-18. Preku Dániel 474565 
Hajdúsámsoni 

TTISZE 

2 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

37/354/2017-18. Kovács Kristóf 463636 Téglási VSE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG 
 

37/355/2017-18. Borbás Bálint 418736 

Debreceni 

Sportcentrum U14 

II. oszt. 

3 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/b., 9 § (1)/d /1., (15 § 2/ a) 

37/356/2017-18. Liptai Balázs 33211746 

Debreceni 

Sportcentrum U14 

II. oszt. 

2 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

37/359/2017-18. Lajter Marcell 480372 
Balmazújvárosi 

FC U15 II. oszt. 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

37/357/2017-18. Fodor János 153596 Flamingo KLC 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

37/358/2017-18. Daróczi Péter Edző Flamingo KLC 

1 soron következő mérkőzésekkel 

kapcsolatos sportszakemberi 

tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (2)/a., 9 § (2)/c /1. 

 

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

15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. 

 

 

VERSENYBIZOTTSÁGI  HATÁROZATOK:        

 

 

371/2017-18. 

A Versenybizottság a Hajdúhadházi FK írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. március 10-re 12.30 és 14.30 órára kiírt Hajdúhadházi FK – Berettyóújfalui SE megyei I. 

osztályú felnőtt és U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés időpontja: 2018. március 10. (szombat) 12.30 óra és 14.30 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúböszörmény HTE műfüves pálya 

 

372/2017-18. 

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

alapján hozzájárul a 2018. június 10-re 17.00 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE II. – Nagyhegyes KSE megyei III. 

osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés időpontja: 2018. június 10. (vasárnap) 10.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúszoboszló 

 

373/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. március 25-re 15.00 órára kiírt Derecskei LSE – Ebesi SBKE megyei III. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés időpontja: 2018. március 24. (szombat) 15.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Ebes 

 

374/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. március 18-ra 15.00 órára kiírt Ebesi SBKE – Nyíracsádi Petőfi SK megyei III. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés időpontja: 2018. március 17. (szombat) 15.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Ebes 

 

375/2017-18. 

A Versenybizottság a Blondy FC Esztár írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. március 17-re 15.00 órára kiírt Blondy FC Esztár – Bihartorda KSE megyei III. osztályú 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés időpontja: 2018. március 18. (vasárnap) 14.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Esztár 
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376/2017-18. 
A Versenybizottság a Fehérgyarmat SC írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. április 14-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Fehérgyarmat SC – Tarpa SC országos II. osztályú Észak 

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

A mérkőzés időpontja: 2018. április 11. (szerda) U14: 16.30 óra, U15: 14.30 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Fehérgyarmat 

 

377/2017-18. 
A Versenybizottság a Cigánd SE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. március 17-re 12.00 órára kiírt Cigánd SE – Fehérgyarmat SC országos II. osztályú Észak - 

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

A mérkőzés időpontja: 2018. április 18. (vasárnap) 12.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Cigánd, Vasút utcai sporttelep 

 

378/2017-18. 
A Versenybizottság a Cigánd SE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. március 31-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Cigánd SE – Nyírbátori FC országos II. osztályú Észak - 

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

A mérkőzés időpontja: 2018. március 31. (szombat) U14: 10.00 óra, U15: 12.00 óra. 

A mérkőzés új helyszíne: Cigánd, Vasút utcai sporttelep 

 

379/2017-18. 
A Versenybizottság a Fehérgyarmat SC írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. március 24-re 12.00 órára kiírt Fehérgyarmat SC – Várda SE Kisvárda országos II. osztályú 

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

A mérkőzés időpontja: 2018. április 19. (hétfő) 15.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Fehérgyarmat 

 

380/2017-18. 
A Versenybizottság a Cigánd SE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. március 17-re 10.00 órára kiírt Cigánd SE – Fehérgyarmat SC országos II. osztályú Észak - 

Keleti csoportjában az U14-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés időpontja: 2018. április 18. (vasárnap) 10.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Cigánd, Vasút utcai sporttelep 

 

381/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. május 5-re 9.00 és 11.00 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE – Nyíradony VVTK megyei U14 és 

U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés időpontja: 2018. május 5. (szombat) U14: 13.00 óra és U16: 15.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúszoboszló 

 

382/2017-18. 

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

2018. április 22-re 9.00 és 11.00 órára kiírt Józsa SE – Téglási VSE megyei U14 és U16-os bajnoki labdarúgó 

mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés időpontja: 2018. április 21. (szombat) U14: 9.00 óra és U16: 11.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Józsa 

 

383/2017-18. 

A Versenybizottság a Bocskai SE Vámospércs írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. március 31-re 9.00 és 11.00 órára kiírt Bocskai SE Vámospércs – Téglási VSE megyei 

U14 és U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés időpontja: 2018. április 1. (vasárnap) U14: 9.00 óra és U16: 11.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Vámospércs 
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384/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. március 24-re 9.00 és 11.00 órára kiírt Téglási VSE – DASE megyei U14 és U16-os bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés időpontja: 2018. május 2. (szerda) U14: 15.00 óra és U16: 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Téglás 

 

 

385/2017-18. 

A Versenybizottság a Nyíradony VVTK írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. április 8-ra 11.00 órára kiírt Nyíradony VVTK – Bocskai SE Vámospércs megyei U16-os 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés időpontja: 2018. április 7. (szombat) U16: 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Nyíradony 

 

386/2017-18. 

A Nyírábrányi KSE sportszervezet bejelentette, hogy a megyei II. osztályú felnőtt és U19-es bajnokságba 

szerepeltett csapatait a 2017-18-as tavaszi szezonban visszalépteti. A Versenybizottság a VSZ 46 § 1 bekezdés a/1 

pontja alapján a Nyírábrányi sportszervezet megyei II. osztályú felnőtt és U19-es csapatát kizárja. 

 

387/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. március 11-én 13.10 órára kiírt Balmazújvárosi FC – 

Hajdúböszörményi TE leány U17-as megyei futsal utánpótlás tornán a mérkőzés a Hajdúböszörményi TE 

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

3-0-ás gólkülönbséggel a Balmazújvárosi FC csapata javára igazolja. A Hajdúböszörményi TE Leány U17-es 

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

 

388/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. március 11-én 9.00 órára kiírt DLA „A” – Hajdúsámsoni TTISZE 

és a 10.45 órára kiírt Debreceni Honvéd SE „A” – Hajdúsámsoni TTISZE U13-as megyei futsal utánpótlás tornán 

a mérkőzések a Hajdúsámsoni TTISZE hibájából elmaradtak (első alkalom). A Versenybizottság ezért a VSZ 41 

§ (4)/d., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a DLA „A” és a Debreceni Honvéd SE „A” 

csapata javára igazolja. A Hajdúsámsoni TTISZE U13-as futsal csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 

41 § (4)/h pontja alapján. 

 

389/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. március 11-én 13.00 órára kiírt DLA „C” – Derecskei LSE és a 

12.20 órára kiírt Derecskei LSE – Hajdúszoboszlói SE „C” U13-as megyei futsal utánpótlás tornán a mérkőzések a 

Derecskei LSE hibájából elmaradtak (harmadik alkalom). A Versenybizottság ezért a VSZ 41 § (4)/d., pontja 

alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Hajdúszoboszlói SE „C” és a DASE csapata javára 

igazolja. A Derecskei LSE U13-as futsal csapatát kizárja a futsal bajnokságból a VSZ 41 § (4)/h/3 pontja 

alapján. 

 

390/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. március 11-én 13.00 órára kiírt DLA „C” – Nánási Focisuli „A” 

U13-as megyei futsal utánpótlás tornán a mérkőzés a DLA „C” hibájából elmaradt (első alkalom). A 

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

Focisuli „A” csapata javára igazolja. A DLA „C” U13-as futsal csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 

41 § (4)/h pontja alapján. 

 

391/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. március 11-én 9.40 órára kiírt Hajdúsámsoni TTISZE – 

Tiszafüredi VSE és a 11.40 órára kiírt Hajdúsámsoni TTISZE – DASE U11-es megyei futsal utánpótlás tornán a 

mérkőzések a Hajdúsámsoni TTISZE hibájából elmaradtak (második alkalom). A Versenybizottság ezért a VSZ 

41 § (4)/d., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Tiszafüredi VSE és a DASE csapata 

javára igazolja. A Hajdúsámsoni TTISZE U11-es futsal csapatát ismételten írásbeli megrovásban részesíti a 

VSZ 41 § (4)/h/2 pontja alapján. 
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392/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. március 10-én 10.00 órára kiírt DEAC – Fehérgyarmat Sport 

Klub SE országos II. osztályú U14 és U15-ös utánpótlás bajnokságon a mérkőzés a mindkét sportszervezet 

hibájából elmaradt A Versenybizottság ezért a VSZ 41 § (4)/b., pontja alapján a mérkőzést 0-0-ás gólkülönbséggel 

lejátszottnak tekinti azzal, hogy mindkét csapat 1-1 pontot kap, de évi összeredményükből 1-1 büntetőpontot le 

kell vonni.  

A DEAC U14 és U15-ös csapatát írásbeli megrovásban részesíti (első alkalom) a VSZ 41 § (4)/b. pontja alapján. 

A Fehérgyarmat Sport Klub SE U14 és U15-ös csapatát írásbeli megrovásban részesíti (első alkalom) a VSZ 41 

§ (4)/b. pontja alapján. 

 

393/2017-18. 

A Versenybizottság az alábbi határozatával véglegesítette a 2017-2018. évi Megyei Utánpótlás Futsal 

Bajnokság Leány U17-es korosztály végeredményét. 

 

1. Szolnok Fanatic SE 

 2. Debreceni Honvéd SE 

 3. DEAC 

 4. Balmazújvárosi FC 

 5. Mátészalkai MTK 

6. Nánási Focisuli 

7. Hajdúszoboszlói SE 

8. Hajdúböszörményi TE 

9. Bihari Nők FK 

  

394/2017-18. 
A Versenybizottság a Várda SE Kisvárda írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. március 16-ra 17.00 órára kiírt Várda SE Kisvárda – Puskás Akadémia országos II. osztályú 

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

A mérkőzés időpontja: 2018. április 16. (péntek) 13.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Kisvárda, Várkerti sporttelep 

 

395/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.08.26.-án megrendezett DEAC - Földes KSE megyei II. osztályú 

déli csoport U19-es bajnoki mérkőzésen a DEAC csapatában 6 fő 1997.01.01 után született (túlkoros) játékos 

szerepelt, a Versenykiírás 16/A/2 pontja szerint 5 fő 1997.01.01 után született (túlkoros) játékos nevezhető a bajnoki 

mérkőzésre, így a VSZ 15 § 2/A pontja alapján a DEAC sportszervezet cselekedete a jogosulatlan játék jogi 

következményei megítélése alá esik, és ugyanazok a jogkövetkezményei, így a VSZ 45§ 5. bekezdés 5/b/2 pontja 

alapján a DEAC megyei II. osztály déli csoport U19-es csapatának az évi összeredményéből 4 (négy) 

büntetőpont levonását rendeli el. 

 

396/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.03-án megrendezett Hajdúszováti SE - DEAC megyei II. osztály  

déli csoport U-19-es bajnoki mérkőzésen a DEAC csapatában 9 fő 1997.01.01 után született (túlkoros) játékos 

szerepelt, a Versenykiírás 16/A/2 pontja szerint 5 fő 1997.01.01 után született (túlkoros) játékos nevezhető a bajnoki 

mérkőzésre, így a VSZ 15 § 2/A pontja alapján a DEAC sportszervezet cselekedete a jogosulatlan játék jogi 

következményei megítélése alá esik, és ugyanazok a jogkövetkezményei, így a VSZ 45§ 5.bekezdés 5/b/2 pontja 

alapján a DEAC megyei II. osztály déli csoport U19-es csapatának az évi összeredményéből 4 (négy) 

büntetőpont levonását rendeli el. 

 

397/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.09-én megrendezett Debreceni Sport Club - DEAC megyei II. 

osztály déli csoport U-19-es bajnoki mérkőzésen a DEAC csapatában 10 fő 1997.01.01 után született (túlkoros) 

játékos szerepelt, a Versenykiírás 16/A/2 pontja szerint 5 fő 1997.01.01 után született (túlkoros) játékos nevezhető a 

bajnoki mérkőzésre, így a VSZ 15 § 2/A pontja alapján a DEAC sportszervezet cselekedete a jogosulatlan játék jogi 

következményei megítélése alá esik, és ugyanazok a jogkövetkezményei, így a VSZ 45§ 5.bekezdés 5/b/2 pontja 

alapján a DEAC megyei II. osztály déli csoport U19-es csapatának az évi összeredményéből 4 (négy) 

büntetőpont levonását rendeli el. 
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398/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.23-án megrendezett Báránd KSE - DEAC megyei II. osztály 

déli csoport U-19-es bajnoki mérkőzésen a DEAC csapatában 6 fő 1997.01.01 után született (túlkoros) játékos 

szerepelt, a Versenykiírás 16/A/2 pontja szerint 5 fő 1997.01.01 után született (túlkoros) játékos nevezhető a bajnoki 

mérkőzésre, így a VSZ 15 § 2/A pontja alapján a DEAC sportszervezet cselekedete a jogosulatlan játék jogi 

következményei megítélése alá esik, és ugyanazok a jogkövetkezményei, így a VSZ 45§ 5.bekezdés 5/b/2 pontja 

alapján a DEAC megyei II. osztály déli csoport U19-es csapatának az évi összeredményéből 4 (négy) 

büntetőpont levonását rendeli el. 

 

399/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018.03.11-én megrendezett Debreceni Honvéd SE - NFSE megyei 

futsal U-13/C csoportos mérkőzésen az NFSE csapatában Gurbai Balázs azonosító szám 577810 jogosulatlanul 

szerepelt, ezért a VSZ 16 § 5 bek. c/2 pontja alapján az NFSE U-13/C csoportban induló csapatának évi 

összeredményéből 4 büntetőpont levonását rendeli el. 

 

 

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 


