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FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 
 

 

Határozat szám Név 
Azonosító 

szám 
Egyesület Fegyelmi határozat 

MEGYEI  I. OSZTÁLY– FELNŐTT 

7/16/2017-18. Hunyadi Róbert 575955 Hajdúhadházi FK 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

7/17/2017-18. Rostás Krisztián 461481 Hosszúpályi SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

7/18/2017-18. Nagy Mátyás 264516 Hosszúpályi SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  I. OSZTÁLY– U19 

7/19/2017-18. Horváth Arnold 502257 Monostorpályi SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  II. OSZTÁLY– FELNŐTT 

7/20/2017-18. Kiss Attila 241924 Egyeki SBSE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

7/21/2017-18. 
Bolgár Dénes 

József 
259787 Polgári VSE 

2017.09.18-ig bajnoki mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  III. OSZTÁLY 

7/22/2017-18. Horváth Gábor 100715 Derecskei LSE 

2017.09.18-ig bajnoki mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

7/23/2017-18. Veres Imre 520508 Hortobágyi LSE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

7/24/2017-18. Okos Tamás 218653 Blondy FC Esztár 

2017.09.18-ig bajnoki mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

7/25/2017-18. Túri Gábor 291433 Körösszakál SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen való 

részvételtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (1)/a., 9 § (1)/d /1., (14 § 1/ a) 
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7/26/2017-18. Farkas József 116078 Komádi SE 

2017.09.25-ig bajnoki mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

7/27/2017-18. Szalai Ferenc 116070 Komádi SE 

2017.09.18-ig bajnoki mérkőzéseken való 

részvételtől eltiltva.                                         

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

7/28/2017-18. Egyesület  Komádi SE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesítve az 

egyesület, valamint a Fegyelmi Bizottság 2 

soron következő hazai mérkőzésre 

szövetségi ellenőr küldését rendeli el az 

egyesület költségére. 

– F.Sz. 8. § (3)//fa, 9. § (3)/ a, d 

 

 

SÁRGA, PIROS LAPOK után fizetendő összegek:  

 

7/29/2017-18.  Hosszúpályi SE Megyei I. o.  2 piros és 4 sárga lap  9.600 Ft 

7/30/2017-18.  Téglási VSE  Megyei I. o.  5 sárga lap    6.000 Ft 

 

 

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

Befizetési határidő: 2017. szeptember 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:                                                                                      

 

56/2017-18. 

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

alapján hozzájárul a 2017. szeptember 2-re 13.30 és 15.30 órára kiírt Hajdúsámsoni TTISZE – Hajdúnánás FK 

megyei I. osztályú felnőtt és U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. szeptember 2. (szombat) U19: 12.00 óra, felnőtt: 14.00 óra 

A mérkőzés helyszíne: Hajdúsámson 

 

57/2017-18. 

A Versenybizottság a Fehérgyarmat SC írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2017. november 11-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Fehérgyarmat SC – Debreceni Sportcentrum 

országos II. osztályú Észak - Keleti csoportjában az U14 és U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban 

történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. november 10. (péntek) U14: 10.00, U15: 12.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Fehérgyarmat 

 

58/2017-18. 

A Versenybizottság a Debreceni Sportcentrum írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2017. augusztus 26-ra 10.00 és 12.00 órára kiírt Debreceni Sportcentrum – Nyírbátori FC 

országos II. osztályú Észak - Keleti csoportjában az U14 és U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban 

történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. augusztus 29. (szerda) U14: 10.00, U15: 12.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Debrecen, Oláh Gábor u. sportcentrum 
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59/2017-18. 

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

hozzájárul a 2017. október 8-ra 14.00 órára kiírt Ebesi SBKE – Józsai SZTSE megyei III. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. október 8. (vasárnap) 14.00 óra. 

A mérkőzés új helyszíne: Hajdúszoboszló 

 

60/2017-18. 

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

hozzájárul a 2017. november 19-re 13.00 órára kiírt Hosszúpályi SE II. – Józsai SZTSE megyei III. osztályú 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. november 18. (szombat) 13.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hosszúpályi 

 

 

61/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. augusztus 26-án 15.30 órára kiírt Görbeházi KSE — Egyeki SBSE 

megyei II. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzésen az Egyeki SBSE csapata létszámhiányosan állt ki (első 

alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/1 pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti az Egyeki SBSE 

U19-es csapatát. 

 

 

62/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. augusztus 26-án 15.30 órára kiírt Polgári VSE — Újszentmargitai 

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

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

megrovásban részesíti az Újszentmargitai GYSE U19-es csapatát. 

 

 

63/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. augusztus 26-án 17.30 órára kiírt Biharkeresztesi VSE — 

Biharnagybajomi SE megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Biharkeresztesi VSE csapata 

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

megrovásban részesíti a Biharkeresztesi VSE sportszervezetet. 

 

 

64/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. augusztus 26-án 17.30 órára kiírt Kismarjai SE — Szerep SE 

megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Kismarjai SE csapata létszámhiányosan állt ki (első 

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

sportszervezetet. 

 

 

65/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. augusztus 27-én 15.30 órára kiírt Konyári SE — Hajdúszováti SE 

megyei II. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés a Hajdúszováti SE hibájából elmaradt (első alkalom). A 

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

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

Hajdúszováti SE U19-es csapatát 

 

 

66/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. augusztus 26-án 12.00 órára kiírt Tarpa SC — Puskás Akadémia 

országos II. osztályú U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Tarpa SC csapata létszámhiányosan állt ki (első 

alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/1 pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti a Tarpa SC U15-

ös csapatát. 
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67/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. augusztus 26-án 12.00 órára kiírt Mátészalkai MTK — 

Fehérgyarmat SK országos II. osztályú U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés a 75. percben a Fehérgyarmat SK 

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 Mátészalkai 

MTK csapata javára igazolja. A Fehérgyarmat SK a bajnoki mérkőzésen létszámhiányosan állt ki (első alkalom). 

A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/1 pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti a Fehérgyarmat SK U15-ös 

csapatát. 

 

68/2016-17. 

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

hozzájárul a 2017. október 21-re 11.30 és 13.30 órára kiírt Hajdúszováti SE – Püspökladányi LE megyei II. 

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

A mérkőzés új időpontja: 2017. október 22. (vasárnap) U19: 11.30 óra, felnőtt: 13.30 óra. 

A mérkőzés új helyszíne: Hajdúszovát 

 

69/2016-17. 

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

hozzájárul a 2017. szeptember 30-ra 15.00 órára kiírt Nagyhegyes KSE – Sárándi SE megyei III. osztályú felnőtt 

bajnoki labdarúgó mérkőzés időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. szeptember 30. (szombat) 14.00 óra 

A mérkőzés új helyszíne: Nagyhegyes 

 

 

70/2016-17. 

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

hozzájárul a 2017. szeptember 2-ra 12.00 és 14.00 órára kiírt DEAC – Hajdúszováti SE megyei II. osztályú felnőtt 

és U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés időpontban és új helyszínen a pályaválasztói jog felcserélésével történő 

megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. szeptember 3. (vasárnap) U19: 13.30 óra, felnőtt: 15.30 óra. 

A mérkőzés új helyszíne: Hajdúszovát 

 

 

71/2016-17. 

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

hozzájárul a 2017. szeptember 2-re 15.30 órára kiírt Nagyhegyes KSE – Hajdúbagosi SE megyei III. osztályú 

felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés időpontban történő megrendezéséhez.  

A mérkőzés új időpontja: 2017. szeptember 2. (szombat) 14.30 óra 

A mérkőzés új helyszíne: Nagyhegyes 

 

 

72/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. augusztus 26-án 10.00 órára kiírt Mátészalkai MTK — 

Fehérgyarmat SK országos II. osztályú U14-es bajnoki labdarúgó mérkőzés a 35. percben a Fehérgyarmat SK 

csapata hibájából félbeszakadt a V.Sz. 43 § (1)/h pontja alapján, mert a játékosok száma 7 fő alá csökkent. Ezért a 

Versenybizottság a V.Sz. 43 § (1) f/1, pontja alapján a mérkőzés újrajátszását rendeli el. 

A Fehérgyarmat SK a bajnoki mérkőzésen létszámhiányosan állt ki (első alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 

§ (2) /c/1 pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti a Fehérgyarmat SK U14-es csapatát. 

 

 

73/2016-17. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017. augusztus 27-én 15.30 órára kiírt Nyíradony VVTK — DASE 

megyei I. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés az 50. percben a DASE 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 Nyíradony VVTK csapata javára igazolja. A 

DASE a bajnoki mérkőzésen létszámhiányosan állt ki (első alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/1 

pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti a DASE U19-es csapatát. 
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74/2016-17. 

A Keleti Labdarúgó Utánpótlás SE sportszervezet bejelentette, hogy a megyei U14-es bajnokságba benevezett 

csapatát a 2017-18-as szezonban visszalépteti. A Versenybizottság a nevezés visszavonását elfogadta. 

 

 

VERSENYBIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNY: 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a sportszervezeteket a mérkőzés ideje alatt a pályakorláton belül tartózkodás 

szabályairól. Kérem a lentieket figyelembe véve szigorúan betartani. 

 

Labdarúgás Versenyszabályzata  39 § (4) Tartózkodás a pályakorláton belül 

 

  1.  A játéktéren kívül, de a pályakorláton belül csapatonként a „kispadon" legfeljebb 8 fő sportszakember (pl.: a    

       vezetőedző, edzők, orvos, gyúró, technikai vezető) és legfeljebb 7 fő cserejátékos helyezkedhet el. A kispadon   

       maximum 1 fő technikai vezető tartózkodhat!   

       A mérkőzés időtartama alatt egy edző a kispad mellett kijelölt helyen-de a technikai zónán belül is tartózkodhat.     

       A pályakorláton belül tartózkodók-a kispadról-csak a játékvezető hívására és engedélyével léphetnek be a    

       játéktérre. A kispadról a sérült játékoshoz csak akkor mehet be a játéktérre  az  orvos  és  a  gyúró - vagy  ezek     

       hiányában  két  személy - , ,  ha  a  játékvezető karfelemeléssel jelezte, hogy arra engedélyt adott. 

 

Ezen szabály azt jelenti, hogy a kispadról csak az edzői regisztrációs kártyával rendelkező személy állhat fel, és 

mozoghat a technikai zónában, és adhat utasítást a csapat részére. 

Minden egyéb regisztrációs kártyával rendelkező személy csak a játékvezető engedélyével állhat fel a kispadról a 

mérkőzés ideje alatt. 

 

 

FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG HATÁROZATA: 

 

6/2017. 

A Fellebbviteli Bizottság elnöke a Nagy István Zsombor által előterjesztett enyhítési kérelmet a Fegyelmi Szabályzat 

58. § (2) bekezdésének b) 1) pontja alapján elutasítja. 

 

 

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 


