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FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 

 

 
 

Határozat szám Név 
Azonosító 

szám 
Egyesület Fegyelmi határozat 

MEGYEI  II. OSZTÁLY– U19 

54/593/2017-18. Kovács Erik 470722 Hajdúdorog SE 

3 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  II. OSZTÁLY– FELNŐTT 

54/594/2017-18. Kiss Tamás 303385 
Bocskai SE 

Vámospércs 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

54/595/2017-18. Bakk Imre 120471 Konyári SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  II. OSZTÁLY– U19 

54/596/2017-18. Kájer László 626221 

Pentafrost 

Nyírmártonfalva 

SE 

3 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

54/597/2017-18. Lukács Szilárd 353469 
Bocskai SE 

Vámospércs 

3 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

54/598/2017-18. 
Rostás Sándor 

Rómeó 
33210013 Hajdúszováti SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

54/599/2017-18. Kovács Viktor 672412 Nádudvari SE 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

54/600/2017-18. 
Kocsis László 

Roland 
577577 

Debreceni Sport 

Club 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

54/601/2017-18. Székely Károly 239039 Derecskei LSE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG RÁJÁTSZÁS 

54/602/2017-18. 

Rostás 

Krisztofer 

József 

33240444 Hajdúnánás FK 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

 

 

SÁRGA, PIROS LAPOK után fizetendő összegek:  
 

 

54/603/2017-18. Szentpéterszegi SC  Megyei II. o.  6 sárga lap  4.800 Ft  

 

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

Befizetési határidő: 2018. június 19. (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:        

 

 

655/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. június 10-re 17.00 órára kiírt Csökmői SE – Hajdúszováti SKE megyei III. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 9. (szombat) 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Csökmő 

 

 

656/2017-18. 

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

alapján hozzájárul a 2018. június 16-ra 11.00 órára kiírt Bocskai SE Vámospércs – Hosszúpályi SE megyei U16-os 

rájátszás bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 17. (vasárnap) 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Vámospércs 

 

 

657/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. június 16-ra 11.00 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE – Hajdúdorog SE megyei U16-os rájátszás 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 13. (szerda) 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúszoboszló 

 



 

 

3 

658/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. június 9-én 15.00 órára kiírt Nádudvari SE — Debreceni Sport 

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

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

büntetőpontot von le a Debreceni Sport Club megyei II. osztályú U19-es csapatának évi összeredményéből. 

 

 

659/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. június 9-én 17.00 órára kiírt Csökmői SE — Hajdúszováti SKE 

megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Hajdúszováti SKE csapata létszámhiányosan állt ki 

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

Hajdúszováti SKE sportszervezetet. 

 

 

660/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. június 10-én 17.00 órára kiírt Komádi SE — Zsáka SE megyei III. 

osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Zsáka SE csapata létszámhiányosan állt ki (második alkalom). A 

Versenybizottság a V.Sz. 42 § (1) /a/2. pontja alapján 1 büntetőpontot von le a Zsáka SE megyei III. osztályú 

csapatának évi összeredményéből. 

 

 

661/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. június 9-én 15.00 órára kiírt DEAC — Komádi SE megyei II. 

osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés a Komádi SE hibájából elmaradt (első alkalom). A Versenybizottság 

ezért a VSZ 41 § (4)/a., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a DEAC U19-es csapata javára 

igazolja, valamint írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/i /1 pontja alapján a Komádi SE U19-es csapatát. 

 

 

662/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. június 9-én 15.00 órára kiírt Nagyrábé Petőfi SK— KSE Földes 

megyei II. osztályú U19-es bajnoki rájátszás labdarúgó mérkőzés a KSE Földes csapata hibájából félbeszakadt a 

V.Sz. 43 § j 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 / 3) pontja alapján a Nagyrábé Petőfi SK csapata javára igazolja.  

A KSE Földes csapata létszámhiányosan állt ki (harmadik alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/3. 

pontja alapján 1 büntetőpontot von le a KSE Földes megyei II. osztályú felnőtt csapatának évi 

összeredményéből. 

 

 

663/2017-18. 

A Versenybizottság a 2018.06.11-én 16.00 és 18.00 órára kiírt Hajdúszováti SE – Komádi SE megyei II. osztályú 

felnőtt és U19-es bajnoki mérkőzés a Komádi SE által történő lemondását elfogadta és a V.Sz. 41 § 2/a pontja 

alapján a mérkőzés 3 pontját a vétlen Hajdúszováti SE U19-es és felnőtt csapata javára igazolja. 

 

 

664/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. június 16-ra 11.00 órára kiírt Nyíradony VVTK – Tiszacsege VSE megyei U16-os rájátszás 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 13. (szerda) 17.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Nyíradony 

 

 

665/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. június 11-én 16.00 órára kiírt Hajdúszováti SE — Komádi SE 

megyei II. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés a Komádi SE hibájából elmaradt (második alkalom) 

ezért 3 büntetőpontot von le a VSZ 41 § (4)/i /2 pontja alapján a Komádi SE U19-es csapatának évi 

összeredményéből. 
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666/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. június 11-én 18.00 órára kiírt Hajdúszováti SE — Komádi SE 

megyei II. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés a Komádi SE hibájából elmaradt (első alkalom) ezért 

írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/i /1 pontja alapján a Komádi SE felnőtt csapatát. 

 

667/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. június 18-ra 17.00 órára kiírt Derecskei LSE – Hajdúböszörményi TE megyei U14-es rájátszás 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. június 17. (vasárnap) 10.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Derecske 

 

668/2017-18. 

A Versenybizottság a 2018.06-.16-án 11.00 órára kiírt Sárrétudvari KSE – Téglás VSE megyei U16-o rájátszás 

bajnoki mérkőzés a Téglás VSE által történő lemondását elfogadta és a V.Sz. 41 § 2/a pontja alapján a mérkőzés 3 

pontját a vétlen Sárrétudvari KSE U16-os csapata javára igazolja. 

 

669/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. június 16-ra 11.00 órára kiírt Berettyóújfalui SE – Létavértes SC ’97 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: Berettyóújfalu 

 

 

 

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 


