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H I V A T A L O S    L A P 
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2017. május 16. 

FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 
 

Határozat szám Név 
Azonosító 

szám 
Egyesület Fegyelmi határozat 

MEGYEI  I. OSZTÁLY– FELNŐTT 

46/537/2016-17. Nagy Krisztián 158456 Nagyhegyes KSE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/538/2016-17. 
Lakatos Márk 

Dávid 
387531 Hosszúpályi SE 

2017.06.05-ig minden labdarúgással 

kapcsolatos tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/a., 9 § (1)/d/4., (19 § 1/a) 

46/539/2016-17. Rostás Gábor 298487 Hosszúpályi SE 

2017.06.05-ig minden labdarúgással 

kapcsolatos tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/a., 9 § (1)/d/4., (19 § 1/a) 

46/540/2016-17. Egyesület  Monostorpályi SE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesíti mivel 

a mérkőzésen nem volt biztosítva a 

nyomtatási lehetőség 

– F.Sz. 8 § (3)/a., 9 § (3)/a. 

MEGYEI  I. OSZTÁLY– U19 

46/541/2016-17. Lakatos Bence 387513 Hosszúpályi SE 

2017.06.05-ig minden labdarúgó 

kapcsolatos tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/a., 9 § (1)/d/3., (11 § 2/b) 

46/542/2016-17. 
Lakatos Zsolt 

Adrián 
502895 Hosszúpályi SE 

2017.06.12-ig minden labdarúgással 

kapcsolatos tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/a., 9 § (1)/d/4., (21 § 2/b) 

46/543/2016-17. Rostás Dávid 439248 Sárrétudvari KSE 

2017.05.29-ig mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  II. OSZTÁLY– FELNŐTT 

46/544/2016-17. Lakatos Lajos 682474 
Nyíracsád Petőfi 

SE 

2017.06.05-ig mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/545/2016-17. Bóta Norbert 312661 Egyeki SBSE 

2017.05.29-ig mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/546/2016-17. Nyakas Roland 406232 Görbeházi KSE 

2 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/547/2016-17. Károlyi Norbert 330388 
Debreceni Sport 

Club 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/d., 9 § (1)/d/1., (11 § 2/a) 
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46/548/2016-17. Sági József 347410 Ebesi SBKE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/549/2016-17. 
Ertsey Zsigmond 

Bálint 
247599 Báránd KSE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/550/2016-17. Kocsis Tamás 110198 Pocsaj KSE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/551/2016-17. Papp Bertalan 196024 Földes KSE 

2017.06.05-ig mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  II. OSZTÁLY– U19 

46/552/2016-17. Serestyén Zsolt 343025 Konyári SE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/553/2016-17 Egyesület  Józsa SE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesíti mivel 

a mérkőzésen a pálya nem megfelelően volt 

felvonalazva, ami miatt a mérkőzés 20 

perces késéssel lehetett megkezdeni. 

– F.Sz. 8 § (3)/a., 9 § (3)/a. 

46/554/2016-17. Egyesület  Hajdúszováti SKE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesíti a 

Fegyelmi Bizottság és felhívja az egyesület 

figyelmét, hogy bajnoki mérkőzéseken a 

szabályzatban leírtakat biztosítani 

szíveskedjenek. 

– F.Sz. 8 § (3)/a., 9 § (3)/a. 

46/555/2016-17. Egyesület  Földes KSE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesíti mivel 

a mérkőzésre az U19-es csapat késve 

érkezett, ezért a felnőtt mérkőzést 15 perc 

késéssel lehetett elkezdeni. 

– F.Sz. 8 § (3)/a., 9 § (3)/a. 

MEGYEI  III. OSZTÁLY 

46/556/2016-17. Rácz Sándor 568664 Mezősas SE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/557/2016-17. Egyesület  Álmosdi Hajdú SE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesíti mivel 

a mérkőzésen a játéktér nem volt időben 

előkészítve emiatt a mérkőzést 30 perces 

késéssel lehetett elkezdeni. 

– F.Sz. 8 § (3)/a., 9 § (3)/a. 

46/563/2016-17. Szanyi Zsolt 182131 
Újszentmargitai 

SE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

Az eltiltás letöltöttnek tekintve. 

MEGYEI  UTÁNPÓTLÁS  BAJNOKSÁG 

46/558/2016-17. Balogh László 33201624 Hajdúhadházi FK 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/559/2016-17. Varga László 612434 Téglási VSE 

1 soron következő mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

46/560/2016-17. 
Vásárhelyi 

Norbert 
381485 Létavértes SC ’97 

2017.06.05-ig mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

42/561/2016-17. Egyesület  
Debreceni Sport 

Club 

Írásbeli figyelmeztetésben részesíti a 

Fegyelmi Bizottság, és egyben felkéri az 

egyesületet, hogy a mérkőzések 
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megrendezéséhez a szabályzatban leírtakat 

biztosítsák (elektronikus berendezés, 

öltözőkhöz kulcs, rendezők biztosítása). 

– F.Sz. 8 § (3)/a., 9 § (3)/a. 

SÁRGA, PIROS LAPOK után fizetendő összegek:  

 

46/562/2016-17. Görbeházi KSE  Megyei II. o.  1 piros és 5 sárga lap 7.000 Ft 

 

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

Befizetési határidő: 2017. május 23. (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. 

 

 

VERSENYBIZOTTSÁGI  HATÁROZATOK:                                                                                      

 

 

300/2016-17 
A Versenybizottság a Téglási VSE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2017. május 20-án 9.00 és 11.00 órára kiírt DEAC – Téglási VSE megyei U16 és U14-es bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. május 21. (vasárnap) U14-es: 8.00 óra, U16-os: 10.00 óra 

A mérkőzés új helyszíne: DEAC pálya 

 

301/2016-17 
A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. május 13-án 16.30 órára kiírt Álmosdi Hajdú SE — Nyírábrányi 

KSE II. megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Nyírábrányi KSE II. csapata 

létszámhiányosan állt ki (harmadik alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (1) /a /3. pontja alapján 3 

büntetőpontot von le a Nyírábrányi KSE II. Megyei III. osztályú csapatának évi összeredményéből. 

 

 

302/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. május 14-én 16.30 órára kiírt Szerep SE — Szentpéterszegi SC 

megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Szentpéterszegi SC csapata létszámhiányosan állt ki 

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

Szentpéterszegi SC sportszervezetet. 

 

 

303/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. május 14-én 11.00 órára kiírt Polgári VSE — Egyeki SBSE 

megyei U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Polgári VSE csapata létszámhiányosan állt ki (második 

alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c /2. pontja alapján 1 büntetőpontot von le a Polgári VSE U16-os 

csapatának évi összeredményéből. 

 

 

304/0216-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. május 14-én 11.00 órára kiírt Polgári VSE — Egyeki SBSE 

megyei U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzésen az Egyeki SBSE csapata létszámhiányosan állt (második alkalom). 

A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c /2. pontja alapján 1 büntetőpontot von le az Egyeki SBSE U16-os 

csapatának évi összeredményéből. 

 

 

305/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. május 13-án 14.30 órára kiírt Debreceni Sport Club — Ebesi 

SBKE megyei II. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés az Ebesi SBKE hibájából elmaradt (első alkalom). 
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A Versenybizottság ezért a VSZ 41 § (4)/d., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Debreceni 

Sport Club U19-es csapata javára igazolja, valamint írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/g /1 pontja 

alapján az Ebesi SBKE U19-es csapatát. 

 



 

 

5 

306/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. május 14-én 14.30 órára kiírt Nyíracsád Petőfi SE – Egyeki SBSE 

Megyei II. osztályú U19-es megyei bajnoki labdarúgó mérkőzés 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 Versenybizottság a Nyíracsád Petőfi SE U19-es csapatától a V.Sz. 42 § (2) /c/4 pontja alapján 3 büntetőpontot 

von le a Nyíracsád Petőfi SE megyei II. osztályú felnőtt csapatának évi összeredményéből (ötödik alkalom) ki 

nem állás miatt. 

A Versenybizottság az Egyeki SBSE U19-es csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/g /1 pontja 

alapján (első alkalom) ki nem állás miatt. 

 

307/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. május 14-én 11.45 órára kiírt DEAC - Debreceni Honvéd SE és a 

12.20 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE – DEAC U19-es megyei leány utánpótlás tornán a labdarúgó mérkőzések a 

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

bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Debreceni Honvéd SE és a Hajdúszoboszlói SE csapata javára 

igazolja. A DEAC U19-es leány csapatát ismételten írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/h/2 pontja 

alapján. 

 

308/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. május 13-án 10.55 órára kiírt MVFC Berettyóújfalu – Nyíradony 

VVTK és a 11.10 órára kiírt NFSE – Nyíradony VVTK U17-es megyei leány utánpótlás tornán a labdarúgó 

mérkőzések a Nyíradony VVTK hibájából elmaradtak (első alkalom). A Versenybizottság ezért a VSZ 41 § 

(4)/d., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel az MVFC Berettyóújfalu és az NFSE csapata 

javára igazolja. A Nyíradony VVTK U17-es leány csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/h/1 

pontja alapján. 

 

309/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. május 13-án 11.10 órára kiírt NFSE – Nyíradony VVTK leány 

U17-es megyei bajnoki labdarúgó mérkőzés 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 Versenybizottság az NFSE U17-es leány csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/g /1 pontja 

alapján (első alkalom) ki nem állás miatt. 

A Versenybizottság a Nyíradony VVTK U17-es leány csapatát írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/g /1 

pontja alapján (első alkalom) ki nem állás miatt. 

 

310/2016-17 
A Versenybizottság a Hajdúsámsoni TTISZE írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2017. május 28-án 9.00 órára kiírt Hajdúsámsoni TTISZE – Debreceni Sportcentrum megyei 

U14-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. május 25. (csütörtök) 16.00 óra 

A mérkőzés új helyszíne: Hajdúsámson 

 

A hozott versenybizottsági határozatok ellen az MLSZ versenyszabályzat ide vonatkozó paragrafusa értelmében 8 

napon belül fellebbezéssel lehet élni. 

 

VERSENYBIZOTTSÁGI  FELHÍVÁS:                                                                                      

 

A Versenybizottság a 2017-2018. évi Megyei I. osztályú bajnokságra készülve elvégezte a pályák hitelesítését. A 

hitelesítés alkalmával tapasztalt hiányok pótlására ezúton szólítja fel a sportszervezeteket: 

 

1. Püspökladányi LE  

a.) fedett kispad előírás szerű  bővítése 12-12 főre 
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b.) mérkőzés (pálya) rend kifüggesztése a bejáratnál (azonnal!) 

c.) a pálya szabályszerű felvonalazása  

 

2. Sárrétudvari KSE 

 a.) nézőtéri mosdó, vízöblítéses férfi és női WC, előírás szerint 

b.) a játékos és játékvezetői öltözők és kiszolgáló helyiségeinek (WC, mosdó) kiépítése 

 

3. Kabai Meteorit SE 

 a.) vízöblítéses WC-k, mosdók kialakítása a szurkolók részére 

b.) kapuk magasságának (2,44 m) korrigálása (azonnal!) 

 

4. Berettyóújfalui SE 

 a.) kapuk és pályavonalazás szabályzat szerinti felújítása (azonnal!) 

 

5. Polgár VSE 

 a.) kapuk és pályavonalazások szabályzat szerinti felújítása (azonnal!) 

b.) nézőtéri WC és mosdó kialakítása 

 

6. Hajdúhadházi FK 

 a.) nézőtéri WC és mosdó kialakítása a szabályzatban előírtak szerint 

 b.) játékosok közös fürdőjének „létszám arányos” bővítése 

 

A pályarend bejáratánál való kifüggesztése a sportlétesítmények döntő többségénél hiányzik, pedig már korábban is 

kértük a sportszervezeteket ennek a hiányoknak megszüntetésére! 

 

Határidő: a 2017-18. évi Megyei I. osztályú bajnokság kezdete. 

 

 

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 


