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FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 
 

 

Határozat szám Név 
Azonosító 

szám 
Egyesület Fegyelmi határozat 

MEGYEI  I. OSZTÁLY– FELNŐTT 

51/555/2017-18. Orbán Mihály 160922 Hosszúpályi SE 

2019.06.01-ig minden labdarúgással 

kapcsolatos tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/b., 9 § (1)/d /4., (21 § 3/ a) 

MEGYEI  I. OSZTÁLY– U19 

51/556/2017-18. Balogh István 440399 Monostorpályi SE 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

51/557/2017-18. Nagy Attila 
technikai 

vezető 
Hosszúpályi SE 

3 soron következő bajnoki mérkőzésen 

sportszakmai tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (2)/a., 9 § (2)/c /1. 

MEGYEI  II. OSZTÁLY– FELNŐTT 

51/558/2017-18. Molnár Gergő 321947 Polgár VSE 

4 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

51/559/2017-18. Egyesület  DEAC 

Írásbeli figyelmeztetésben részesítve az 

egyesület, rendezési hiányosságok miatt. 

– F.Sz. 8 § (3)/a., 9 § (3)/a 

51/560/2017-18. Abdai Krisztián 212158 Hajdúszováti SE 

4 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  II. OSZTÁLY– U19 

51/561/2017-18. Burai Károly 422154 Egyeki SBSE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

51/562/2017-18. 
Hunyadi 

Richárd 
416192 

Pentafrost 

Nyírmártonfalva 

SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

51/563/2017-18. Egyesület  Hajdúszováti SE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesítve az 

egyesület, rendezési hiányosságok miatt. 

Felszólítja az egyesületet, hogy a 

mérkőzésekkel kapcsolatos előírásoknak 

megfelelően biztosítsák a feltételeket a 

bajnoki mérkőzéseken. 

– F.Sz. 8 § (3)/a., 9 § (3)/a 
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MEGYEI  III. OSZTÁLY– FELNŐTT 

51/564/2017-18. Furó Tibor 165458 Hajdúbagosi SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

51/565/2017-18. Radócz János 466431 Hortobágyi LSE 

3 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

51/566/2017-18. Egyesület  Pocsaj KSE 

20.000.-Ft, azaz Húszezer forint 

pénzbüntetésre sújtja az egyesületet 

rendezési hiányosságok miatt. 

– F.Sz. 8 § (3)/n., 9 § (3)/p. 

ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG 

51/567/2017-18. Komlósi Péter 585949 

Debreceni 

Sportcentrum U15 

II. oszt. 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

51/568/2017-18. 
Szilágyi Patrik 

Péter 
346882 

Hajdúböszörményi 

TE U19 III. oszt. 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

51/569/2017-18. Nagy Máté 429478 
Hajdúböszörményi 

TE U19 III. oszt. 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/b., 9 § (1)/d /1., (17 § 2 / a) 

 

 

SÁRGA, PIROS LAPOK után fizetendő összegek:  
 

 

51/570/2017-18.  Nagyrábé Petőfi SK  Megyei II. o.  5 sárga lap  5.000 Ft  

 

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

Befizetési határidő: 2018. június 5. (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:        

 

606/2017-18. 

A Versenybizottság a Püspökladányi LE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. május 26-ra 11.00 órára kiírt Püspökladányi LE – DEAC megyei U16-os rájátszás bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 31. (csütörtök) 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Püspökladány 

 

607/2017-18. 

A Versenybizottság a Püspökladányi LE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. június 16-ra 11.00 órára kiírt Püspökladányi LE – Hajdúsámsoni TTISZE megyei U16-os 

rájátszás bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 12. (kedd) 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Püspökladány 
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608/2017-18. 

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

alapján hozzájárul a 2018. május 26-ra 09.00 órára kiírt Sárrétudvari KSE – Bocskai SE Vámospércs megyei U14-

es rájátszás bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 29. (kedd) 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Sárrétudvari 

 

609/2017-18. 

A Versenybizottság a Hajdúsámsoni TTISZE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. május 26-ra 11.00 órára kiírt Hajdúsámsoni TTISZE – Hajdúdorog SE megyei U16-os 

rájátszás bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 25. (péntek) 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúsámson 

 

610/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. június 2-re 11.00 órára kiírt Nádudvari SE – Hajdúnánás FK megyei U16-os rájátszás bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 3. (vasárnap) 10.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Nádudvar 

 

611/2017-18. 

A Versenybizottság a Hajdúböszörményi TE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. június 2-re 9.00 órára kiírt Hajdúböszörményi TE – DASE megyei U16-os rájátszás 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 2. (szombat) 10.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúböszörmény 

 

612/2017-18. 

A Versenybizottság a Loki Focisuli írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. május 26-ra 9.00 órára kiírt Loki Focisuli – Józsa SE megyei U14-es rájátszás bajnoki labdarúgó 

mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új helyszíne: Józsa 

 

613/2017-18. 

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

2018. május 26-ra 11.00 órára kiírt DLA – Bocskai SE Vámospércs megyei U16-os rájátszás bajnoki labdarúgó 

mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 27. (vasárnap) 9.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Debreceni Labdarúgó Akadémia, Pallag 

 

614/2017-18. 

A Versenybizottság a Hajdúböszörményi TE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. június 9-re 9.00 órára kiírt Hajdúböszörményi TE – Hajdúsámsoni TTISZE megyei 

U14-es rájátszás bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 9. (szombat) 10.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúböszörmény 

 

615/2017-18. 

A Versenybizottság a Derecskei LSE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. június 2-re 11.00 órára kiírt Monostorpályi SE – Derecskei LSE megyei U16-os rájátszás 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 3. (vasárnap) 11.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Monostorpályi 
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616/2017-18. 

A Versenybizottság a Puskás Akadémia írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. június 2-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Puskás Akadémia – Mátészalkai MTK országos II. 

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

megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 3. (vasárnap) U14: 10.00 óra, U15: 12.00 óra  

A mérkőzés helyszíne: Nagyecsed 

 

617/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. június 9-re 11.00 órára kiírt Hajdúnánás FK – DLA megyei U16-os rájátszás bajnoki labdarúgó 

mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 6. (szerda) 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúnánás 

 

618/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. június 9-re 11.00 órára kiírt Nádudvari SE – Bocskai SE Vámospércs megyei U16-os rájátszás 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

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

A mérkőzés helyszíne: Nádudvar 

 

619/2017-18. 

A Versenybizottság a Debreceni Sport Club írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. június 2-re 11.00 órára kiírt Bocskai SE Vámospércs – Debreceni Sport Club megyei 

U16-os rájátszás bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 3. (vasárnap) 10.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Vámospércs 

 

620/2017-18. 

A Versenybizottság a Debreceni Sport Club írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. június 16-ra 11.00 órára kiírt Debreceni Sport Club – Hajdúnánás FK megyei U16-os 

rájátszás bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 17. (vasárnap) 11.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Mikepércs 

 

621/2017-18. 

A Versenybizottság a Loki Focisuli írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. június 2-re 9.00 órára kiírt Téglási VSE – Loki Focisuli megyei U14-es rájátszás bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 3. (vasárnap) 9.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Téglás 

 

622/2017-18. 

A Versenybizottság a Pentafrost Nyírmártonfalva SE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet 

megállapodása alapján hozzájárul a 2018. június 2-re 15.00 és 17.00 órára kiírt Pentafrost Nyírmártonfalva SE – 

Létavértes SC ’97 megyei II. osztályú felnőtt és U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő 

megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 3. (vasárnap) 15.00 és 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Nyírmártonfalva 

 

623/2017-18. 

A Versenybizottság a Létavértesi SC ’97 írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. június 2-re 11.00 órára kiírt Létavértesi SC ’97 – Téglási VSE megyei U16-os rájátszás bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 31. (csütörtök) 18.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Létavértes 
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624/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 26-án 15.00 órára kiírt Bocskai SE Vámospércs — 

Újszentmargitai GYSE megyei II. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzésen az Újszentmargitai GYSE 

csapata létszámhiányosan állt ki (hatodik alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/4 pontja alapján 3 

büntetőpontot von le az Újszentmargitai GYSE megyei II. osztályú felnőtt csapatának évi összeredményéből. 

 

625/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 21-én 12.00 órára kiírt Hajdúszováti SE — Debreceni 

Sport Club megyei II. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Hajdúszováti SE csapata 

létszámhiányosan állt ki (nyolcadik alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/4 pontja alapján 3 

büntetőpontot von le a Hajdúszováti SE megyei II. osztályú felnőtt csapatának évi összeredményéből. 

 

 

626/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 26-án 15.00 órára kiírt Hajdúhadház FK — Kabai 

Meteorit SE megyei I. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés a Kabai Meteorit SE hibájából elmaradt 

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

gólkülönbséggel a Hajdúhadház FK U19-es csapata javára igazolja, 3 büntetőpontot von le a VSZ 41 § (4)/i /3 

pontja alapján a Kabai Meteorit SE megyei I. osztályú felnőtt csapatának évi összeredményéből. 

 

 

627/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 27-én 17.00 órára kiírt Nyíracsád Petőfi SE — Derecskei 

LSE megyei III. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés a Derecskei LSE hibájából elmaradt (első alkalom). A 

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

Petőfi SE csapata javára igazolja, valamint írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § 4) h) 1) pontja alapján a 

Derecskei LSE csapatát. 

 

 

628/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 26-án 17.00 órára kiírt Kismarjai SE — Hajdúszováti KSE 

megyei III. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés a Hajdúszováti KSE hibájából elmaradt (második alkalom). A 

Versenybizottság ezért a VSZ 41 § 4) a)., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel Kismarjai SE 

csapata javára igazolja, valamint ismételten írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § 4) h) 2) pontja alapján a 

Hajdúszováti KSE csapatát. 

 

 

629/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 26-án 17.00 órára kiírt Hajdúszováti SE— KSE Földes 

megyei II. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés a Hajdúszováti 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 KSE Földes csapata javára igazolja. A Hajdúszováti 

SE felnőtt csapatát írásbeli figyelmeztetésben részesíti. 

 

 

630/2017-18. 

A Versenybizottság a megismételt versenyügyi eljárás során a 2018.04.14-én lejátszott Püspökladányi LE – 

Hajdúszováti SE Megyei II. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés eredménye ellen a Püspökladányi LE 

által benyújtott óvást a V.Sz. 45 § 3 d/1. pontja alapján elutasítja. 

 

 

631/2017-18. 

A Versenybizottság a Hajdúsámsoni TTISZE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. június 9-re 11.00 órára kiírt Hajdúsámsoni TTISZE – Blondy FC Esztár megyei U16-os 

rájátszás bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 6. (szerda) 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúsámson 
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632/2017-18. 

A Versenybizottság a Sárrétudvari KSE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. június 2-re 9.00 és 11.00 órára kiírt Nyíradony VVTK – Sárrétudvari KSE megyei U14 és U16-

os rájátszás bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 3. (vasárnap) 9.00 és 11.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Nyíradony 

 

 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK: 
 

ELN-3/2018. sz. határozat: 
Az MLSZ Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság Elnöksége 2018. május 17-i hatállyal tudomásul veszi Veizer Roland 

lemondását a játékvezetői bizottsági tag feladatokról való lemondását és megköszöni az eddigi munkáját. 

A határozatot az elnökség 7 igen, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal elfogadja. 

 

ELN 4/2018. sz. határozat: 

Az MLSZ Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság Elnöksége 2018. május 17-i hatállyal tudomásul veszi Berettyán Péter 

lemondását játékvezetői bizottsági tag feladatokról való lemondását és megköszöni az eddigi munkáját. 

A határozatot az elnökség 7 igen, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal elfogadja. 

 

ELN 5/2018. sz. határozat: 

Az MLSZ Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság Elnöksége 2018. május 17-i hatállyal kinevezi Erdélyi Tamást az MLSZ 

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság játékvezetői bizottsági tagjának. 

A határozatot az elnökség 7 igen, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal elfogadja. 

 

ELN 6/2018. sz. határozat: 

Az MLSZ Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság Elnöksége 2018. május 17-i hatállyal kinevezi Filemon Mihály és 

Bernáth László urakat az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Versenybizottsági tagjainak. 

A határozatot az elnökség 7 igen, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal elfogadja. 

 

ELN 7/2018. sz. határozat: 

Az elnökség a Hajdú-Bihar Megyei Utánpótlás bizottságot és Edzőbizottságot 2018. május 17-i hatállyal megszünteti. 

A határozatot az elnökség 7 igen, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal elfogadja. 

 

 

FELLEBVITELI HATÁROZAT 

 

3/2018 

A Fellebbviteli Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága 45/436/2017-18. számú határozatát 

az F.Sz. 59. § (1) bekezdésének a) 2) pontjának, valamint az F.Sz. 59. § (1) bekezdésének c) pontjának megfelelően 

megváltoztatja. 

A Fellebbviteli Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága által elrendelt 2018. október 15-ig 

minden labdarúgó tevékenységtől való eltiltást megváltoztatja és a játékost az F.Sz. 21. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján 2018. augusztus 15-ig tiltja 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 


