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VERSENYBIZOTTSÁGI  HATÁROZATOK:        

                                                                               

 

208/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.14.-én lejátszott Hajdúböszörményi TE - Hosszúpályi SE megyei 

I. osztályú felnőtt bajnoki mérkőzés jegyzőkönyvébe tévesen került be Andorkó Attila azonosító 576710 játékos, 

elrendeli nevezett játékos helyett Andorkó Sándor azonosító 202794 kerüljön a jegyzőkönyvbe. 

A mérkőzés játékvezetője, illetve a Hajdúböszörményi TE részéről Rákos Csaba ellen fegyelmi eljárást 

kezdeményez. 

 

209/2017-18. 

A Versenybizottság a 2017.10.21.-én lejátszott DASE - Hajdúhadház FK megyei U16-os bajnoki mérkőzés 

eredménye ellen a DASE által benyújtott óvást a VSZ 45 § 3. bekezdés c/1 pontja alapján elutasítja. 

 

210/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.16.-án Hajdúböszörményben megrendezett Bozsik Egyesületi 

fesztiválon a Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U7-es korosztályú csapata nem vett részt (első alkalom), 

ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

211/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.16.-án Hajdúböszörményben megrendezett Bozsik Egyesületi 

fesztiválon a Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U9-es korosztályú csapata nem vett részt (első alkalom), 

ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

212/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.01.-én Hajdúböszörményben megrendezett Bozsik Egyesületi 

fesztiválon a Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U7-es korosztályú csapata nem vett részt (második 

alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében ismételt írásbeli megrovásban részesíti. 

 

213/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.01.-én Hajdúböszörményben megrendezett Bozsik Egyesületi 

fesztiválon a Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U9-es korosztályú csapata nem vett részt (második 

alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében ismételt írásbeli megrovásban részesíti. 

 

214/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.14.-én Hajdúböszörményben megrendezett Bozsik Egyesületi 

fesztiválon a Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U7-es korosztályú csapata nem vett részt (harmadik 

alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 3 

büntetőpont levonását rendeli el. 
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215/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.14.-én Hajdúböszörményben megrendezett Bozsik Egyesületi 

fesztiválon a Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U-9-es korosztályú csapata nem vett részt (harmadik 

alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 3 

büntetőpont levonását rendeli el. 

 

216/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.28.-án Hajdúböszörményben megrendezett Bozsik Egyesületi 

fesztiválon a Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U7-es korosztályú csapata nem vett részt (negyedik 

alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 3 

büntetőpont levonását rendeli el. 

 

217/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.28.-án Hajdúböszörményben megrendezett Bozsik Egyesületi 

fesztiválon a Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U9-es korosztályú csapata nem vett részt (negyedik 

alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 3 

büntetőpont levonását rendeli el. 

 

218/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.11.-én Hajdúnánáson megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U11-es korosztályú csapata nem vett részt (első alkalom), ezért a 

VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

219/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.11.-én Hajdúnánáson megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U13-as korosztályú csapata nem vett részt (első alkalom), ezért a 

VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

220/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.25.-én Hajdúnánáson megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U11-es korosztályú csapata nem vett részt (második alkalom), ezért a 

VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében ismételt írásbeli megrovásban részesíti. 

 

221/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.25.-én Hajdúnánáson megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U13-as korosztályú csapata nem vett részt (második alkalom), ezért 

a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében ismételt írásbeli megrovásban részesíti. 

 

222/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.09.-én Hajdúnánáson megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U11-es korosztályú csapata nem vett részt (harmadik alkalom), ezért 

a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 3 büntetőpont 

levonását rendeli el. 

 

223/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.09.-én Hajdúnánáson megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U13-as korosztályú csapata nem vett részt (harmadik alkalom), ezért 

a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 3 büntetőpont 

levonását rendeli el. 

 

224/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.22.-én Hajdúböszörményben megrendezett Bozsik Egyesületi 

tornán a Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U11-es korosztályú csapata nem vett részt (negyedik 

alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 3 

büntetőpont levonását rendeli el. 
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225/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.22.-én Hajdúböszörményben megrendezett Bozsik Egyesületi 

tornán a Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület U13-as korosztályú csapata nem vett részt (negyedik 

alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés értelmében a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 3 

büntetőpont levonását rendeli el. 

 

226/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.09-11.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Hosszúpályi Sportegyesület U11-es korosztályú csapata nem vett részt (első alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 

bekezdés értelmében ismételt írásbeli megrovásban részesíti. 

 

227/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.07-09.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Hosszúpályi Sportegyesület U11-es korosztályú csapata létszámhiányosan vett részt (első alkalom), ezért a 

VSZ 42 § 2 bekezdés c/1 pontja értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

228/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.20-22.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Hosszúpályi Sportegyesület U11-es korosztályú csapata létszámhiányosan vett részt (második alkalom), ezért a 

VSZ 42 § 2 bekezdés c/1 pontja értelmében ismételt írásbeli megrovásban részesíti. 

 

229/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.30-10.01.-én megrendezett Bozsik Egyesületi fesztiválon a 

Monostorpályi Sportegyesület U7-es korosztályú csapata létszámhiányosan vett részt (első alkalom), ezért a 

VSZ 42 § 2 bekezdés c/1 pontja értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

230/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.16-17.-én megrendezett Bozsik Egyesületi fesztiválon a 

Monostorpályi Sportegyesület U9-es korosztályú csapata nem vett részt (első alkalom), ezért  a VSZ 41 § 4 

bekezdés értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

231/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.30-10.01.-én megrendezett Bozsik Egyesületi fesztiválon a 

Monostorpályi Sportegyesület U9-es korosztályú csapata nem vett részt (második alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 

bekezdés értelmében ismételt írásbeli megrovásban részesíti. 

 

232/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.14-15.-én megrendezett Bozsik Egyesületi fesztiválon a 

Monostorpályi Sportegyesület U9-es korosztályú csapata nem vett részt (harmadik alkalom), ezért a VSZ 41 § 

4 bekezdés értelmében a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 3 büntetőpont levonását 

rendeli el. 

 

233/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09-23-25.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Monostorpályi Sportegyesület U11-es korosztályú csapata létszámhiányosan vett részt (első alkalom), ezért a 

VSZ 42 § 2 bekezdés c/1 pontja értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

234/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.07-09.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Monostorpályi Sportegyesület U11-es korosztályú csapata létszámhiányosan vett részt (második alkalom), 

ezért a VSZ 42 § 2 bekezdés c/1 pontja értelmében ismételt írásbeli megrovásban részesíti. 

 

235/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.09-11.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Monostorpályi Sportegyesület U11-es korosztályú csapata nem vett részt (első alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 

bekezdés értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 
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236/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.20-22.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Monostorpályi Sportegyesület U11-es korosztályú csapata nem vett részt (második alkalom), ezért a VSZ 41 § 

4 bekezdés értelmében ismételt írásbeli megrovásban részesíti. 

 

237/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.09-11.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Monostorpályi Sportegyesület U13-as korosztályú csapata létszámhiányosan vett részt (első alkalom), ezért a 

VSZ 42 § 2 bekezdés c/1 pontja értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

238/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.23-25.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Monostorpályi Sportegyesület U13-as korosztályú csapata létszámhiányosan vett részt (második alkalom), 

ezért a VSZ 42 § 2 bekezdés c/2 pontja értelmében ismételt írásbeli megrovásban részesíti. 

 

239/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.07-09.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Monostorpályi Sportegyesület U13-as korosztályú csapata létszámhiányosan vett részt (harmadik alkalom), 

ezért a VSZ 42 § 2 bekezdés c/3 pontja értelmében a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 1 

büntetőpont levonását rendeli el. 

 

240/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.20-22.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Monostorpályi Sportegyesület U13-as korosztályú csapata nem vett részt (első alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 

bekezdés értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

241/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.09.30-10.01.-én megrendezett Bozsik Egyesületi fesztiválon a 

Kabai Meteorit SE U7-es korosztályú csapata nem vett részt (első alkalom), ezért a VSZ 41 § 4 bekezdés 

értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

242/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2017.10.20-22.-én megrendezett Bozsik Egyesületi tornán a 

Hajdúdorog Sportegyesület U13-as korosztályú csapata létszámhiányosan vett részt (első alkalom), ezért a 

VSZ 42 § 2 bekezdés c/1 pontja értelmében írásbeli megrovásban részesíti. 

 

243/2017-18. 

A Versenybizottság a 2017.10.14.-én lejátszott Hajdúböszörményi TE - Hosszúpályi SE megyei I. osztályú felnőtt 

bajnoki mérkőzés eredménye ellen a Hosszúpályi SE által benyújtott óvást a VSZ 45§ 3. bekezdés c/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 


