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FEGYELMI  BIZOTTSÁG  HATÁROZATAI : 
 

 
 

Határozat szám Név 
Azonosító 

szám 
Egyesület Fegyelmi határozat 

MEGYEI  I. OSZTÁLY– FELNŐTT 

47/484/2017-18. 
Bede György 

Gergő 
391948 

Hajdúsámsoni 

TTISZE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/485/2017-18. Polgár Gábor 108391 Hajdúnánás FK 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/486/2017-18. Daróczi Péter 
technikai 

vezető 
Hajdúnánás FK 

2018.05.28-ig mérkőzésekkel kapcsolatos 

sportszakemberi tevékenységtől eltiltva.                                         

– F.Sz. 8 § (2)/a., 9 § (2)/c /2 

MEGYEI  I. OSZTÁLY– U19 

47/487/2017-18. 
Balogh Norbert 

István 
693051 Hajdúdorog SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

MEGYEI  II. OSZTÁLY– FELNŐTT 

47/488/2017-18. Bazsó Olivér 268039 Józsa SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/489/2017-18. Mező Bence 441289 KSE Földes 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/490/2017-18. Kovács Bálint 300848 Konyári SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/491/2017-18. Tasi István 120440 Konyári SE 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/492/2017-18. 
Lakatos Zsolt 

Elek 
298557 Hajdúszováti SE 

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  UTÁNPÓTLÁS  BAJNOKSÁG 

47/493/2017-18. Szijártó Lajos 33211186 DLA 

1 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/494/2017-18. Lakatos Gergő 458502 Berettyóújfalui SE 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/495/2017-18. 
Baktai Levente 

Ferenc 
381232 Hajdúhadházi FK 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/496/2017-18. 
Nagy Bence 

Imre 
474646 DASE 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/497/2017-18. 
Szabó Zsombor 

Máté 
691970 Hajdúnánás FK 

2 soron következő bajnoki mérkőzésen 

való részvételtől eltiltva.                                         

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

47/498/2017-18. Egyesület  Hosszúpályi SE 

15.000.-Ft, azaz Tizenötezer forint 

pénzbüntetésre sújtja az egyesületet 

játékos jogosulatlan szerepeletetésének 

kísérlete miatt. 

– F.Sz. 8 § (3)/a., 9 § (3)/p  

47/499/2017/28. Egyesület  Pocsaj KSE 

Írásbeli figyelmeztetésben részesítve az 

egyesület. A május 5-én lejátszott U14-es 

mérkőzésen nem volt jelen megfelelő 

számú rendező. 

Felhívjuk az egyesület figyelmét, hogy a 

mérkőzéseken a szabályzatban leírt 

rendezői létszámot biztosítsák. 

– F.Sz. 8 § (3)/a., 9 § (3) a 

 

 

SÁRGA, PIROS LAPOK után fizetendő összegek:  
 

 

47/500/2017-18. Hajdúnánási FK Megyei II. o.  1 piros és 4 sárga lap  7.200 Ft 

 

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

Befizetési határidő: 2018. május 15. (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:        

 

 

528/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. május 6-ra 14.30 órára kiírt Nyíradony VVTK – Berettyóújfalui SE megyei I. osztályú U19-es 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 23. (szerda) 16.30 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Nyíradony 
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529/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. május 19-re 10.00 órára kiírt Hosszúpályi SE – Nádudvari SE megyei U16-os bajnoki labdarúgó 

mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 20. (vasárnap) 10.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Hosszúpályi 

 

530/2017-18. 
A Versenybizottság a Bocskai SE Vámospércs írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása 

alapján hozzájárul a 2018. május 12-re 9.00 és 11.00 órára kiírt Bocskai SE Vámospércs – Hajdúhadházi FK 

megyei U14 és U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 13. (vasárnap) 9.00 és 11.00 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Vámospércs 

 

531/2017-18. 

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

2018. május 6-ra 14.30 órára kiírt DASE – Téglás VSE megyei I. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új 

időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 16. (szerda) 13.30 óra. 

A mérkőzés helyszíne: Debrecen, DEAC pálya  

 

532/2017-18. 

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

2018. május 13-ra 10.00 és 12.00 órára kiírt DEAC – Fehérgyarmati SE SK országos II. osztályú Észak - Keleti 

csoportjában az U14 és U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új helyszíne: Fehérgyarmat 

 

533/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. április 28-án 10.00 órára kiírt Pocsaj KSE — Hajdúszoboszlói SE 

megyei U14-es bajnoki labdarúgó mérkőzés a Pocsaj KSE hibájából elmaradt (első alkalom). A Versenybizottság 

ezért a VSZ 41 § (4)/a., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Hajdúszoboszlói SE U14-es 

csapata javára igazolja, valamint írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/h/1 pontja alapján a Pocsaj KSE 

U14-es csapatát. 

 

534/2017-18. 

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

a 2018. május 26-ra 10.00 és 12.00 órára kiírt Tarpa SC – Nyírbátori FC országos II. osztályú Észak - Keleti 

csoportjában az U14 és U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 24. (csütörtök) 17.00 óra  

A mérkőzés helyszíne: Tarpa 

 

535/2017-18. 

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

alapján hozzájárul a 2018. május 5-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Nyírbátori FC – Fehérgyarmat SC SE országos II. 

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

megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 7. (hétfő) 13.00 és 17.00 óra  

A mérkőzés helyszíne: Nyírbátor 

 

536/2017-18. 

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

2018. május 19-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Nyírbátori FC – DEAC országos II. osztályú Észak - Keleti 

csoportjában az U14 és U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 10. (csütörtök) 11.00 óra  

A mérkőzés helyszíne: Nyírbátor 
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537/2017-18. 

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

megállapodása alapján hozzájárul a 2018. május 12-re 14.30 és 16.30 órára kiírt Pentafrost Nyírmártonfalva SE – 

Józsa SE megyei II. osztályú felnőtt és U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő 

megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 13. (vasárnap) 14.30 óra és 16.30 óra 

A mérkőzés helyszíne: Nyírmártonfalva  

 

538/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. május 12-re 9.00 és 11.00 órára kiírt Téglás VSE – Hajdúnánás FK megyei U14 és U16-os 

bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 17. (csütörtök) U14: 16.00 óra és U16: 18.00 óra 

A mérkőzés helyszíne: Téglás  

 

539/2017-18. 

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

alapján hozzájárul a 2018. május 13-ra 10.00 és 12.00 órára kiírt Hajdúböszörményi TE – Tarpa SC országos II. 

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

megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 13. (vasárnap) U14: 15.00 óra, U15: 13.00 óra  

A mérkőzés helyszíne: Hajdúböszörmény 

 

540/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 5-én 14.30 órára kiírt Nádudvari SE — Hajdúszováti SE 

megyei II. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Hajdúszováti SE csapata létszámhiányosan állt ki 

(hatodik 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. 

 

541/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 5-én 16.30 órára kiírt Mezősas SE — Bihartorda KSE 

megyei III. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Bihartorda KSE csapata létszámhiányosan állt ki 

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

Bihartorda KSE sportszervezetet. 

 

542/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 6-án 11.00 órára kiírt Derecskei LSE — Sárrétudvari KSE 

megyei U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Derecskei LSE csapata létszámhiányosan állt ki (második 

alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/2 pontja alapján 1 büntetőpontot von le a Derecskei LSE megyei 

U16-os csapatának évi összeredményéből. 

 

543/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 5-én 10.00 órára kiírt Hosszúpályi SE — DEAC megyei 

U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzés a 20. percben a Hosszúpályi 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 DEAC csapata javára igazolja. A Hosszúpályi SE a bajnoki 

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

írásbeli megrovásban részesíti a Hosszúpályi SE Vámospércs megyei U16-os csapatát. 

 

544/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 6-án 9.00 órára kiírt Hajdúböszörményi TE — DLA 

megyei leány U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Hajdúböszörményi TE csapata létszámhiányosan állt ki 

(második alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § (2) /c/2 pontja alapján 1 büntetőpontot von le a 

Hajdúböszörményi TE megyei leány U19-es csapatának évi összeredményéből. 
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545/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 6-án 9.00 órára kiírt Hajdúböszörményi TE — DLA 

megyei leány U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Hajdúböszörményi TE csapata létszámhiányosan állt ki 

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

Hajdúböszörményi TE megyei leány U15-ös csapatát. 

 

546/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 5-én 9.35 órára kiírt Balmazújvárosi FC — Nyíradony 

VVTK és a 10.10 órára kiírt Debreceni Honvéd SE - Nyíradony VVTK megyei leány U14-es bajnoki labdarúgó 

mérkőzésen a Nyíradony VVTK csapata létszámhiányosan állt ki (első alkalom). A Versenybizottság a V.Sz. 42 § 

(2) /c/1 pontja alapján írásbeli megrovásban részesíti a Nyíradony VVTK megyei leány U14-es csapatát. 

 

547/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 5-én 9.00 órára kiírt Hajdúszoboszlói SE – Nánási Focisuli 

és a 9.35 órára kiírt Hajdúböszörményi TE – Hajdúszoboszlói SE U17-es megyei leány utánpótlás tornán a 

labdarúgó mérkőzések a Hajdúszoboszlói SE hibájából elmaradtak (első alkalom). A Versenybizottság ezért a 

VSZ 41 § (4)/d., pontja alapján a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a Nánási Focisuli és a 

Hajdúböszörményi TE csapata javára igazolja. A Hajdúszoboszlói SE U17-es leány csapatát írásbeli 

megrovásban részesíti a VSZ 41 § (4)/h/1 pontja alapján. 

 

548/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 5-én 16.30 órára kiírt Újszentmargitai GYSE — Pentafrost 

Nyírmártonfalva SE megyei II. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés az Újszentmargitai GYSE hibájából 

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

gólkülönbséggel a Pentafrost Nyírmártonfalva SE csapata javára igazolja, valamint ismételten írásbeli 

megrovásban részesíti a VSZ 41 § 4) h) 2) pontja alapján az Újszentmargitai GYSE csapatát. 

 

549/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 5-én 14.30 órára kiírt Újszentmargitai GYSE — Pentafrost 

Nyírmártonfalva SE megyei II. osztályú U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés az Újszentmargitai GYSE hibájából 

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

ás gólkülönbséggel a Pentafrost Nyírmártonfalva SE csapata javára igazolja, valamint 3 büntetőpontot von le 

a VSZ 41 § 4) i) 3) pontja alapján az Újszentmargitai GYSE megyei II. osztályú felnőtt csapatának évi 

összeredményéből. 
 

550/2017-18. 

A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 5-én 16.30 órára kiírt Blondy FC Esztár — Szerep SE 

megyei III. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés a Szerep SE hibájából elmaradt (második alkalom). A 

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

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

alapján a Szerep SE csapatát. 

 

551/2017-18 
A Versenybizottság megállapította, hogy a 2018. május 6-án 11.00 órára kiírt Bocskai SE Vámospércs — 

Hajdúnánás FK megyei U16-os bajnoki labdarúgó mérkőzés a Hajdúnánás FK hibájából elmaradt (első 

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

Bocskai SE Vámospércs U16-os csapata javára igazolja, valamint írásbeli megrovásban részesíti a VSZ 41 § 

(4)/h /1 pontja alapján a Hajdúnánás FK U16-os csapatát. 

 

552/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. május 13-ra 10.00 és 12.00 órára kiírt Cigánd SE – Puskás Akadémia országos II. osztályú 

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

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 15. (kedd) U14: 16.00 óra, U15: 18.00 óra  

A mérkőzés helyszíne: Cigánd, Vasút u. sporttelep 
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553/2017-18. 

A Versenybizottság a Nyírbátori FC írásbeli kérelmére és a két érdekelt sportszervezet megállapodása alapján 

hozzájárul a 2018. május 12-re 10.00 és 12.00 órára kiírt Mátészalkai MTK – Nyírbátori FC országos II. osztályú 

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

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 29. (kedd) U14: 16.00 óra, U15: 14.00 óra  

A mérkőzés helyszíne: Mátészalka 

 

554/2017-18. 

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

hozzájárul a 2018. május 26-ra 10.00 és 12.00 órára kiírt Várda SE Kisvárda – Fehérgyarmat FC országos II. 

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

megrendezéséhez. 

A mérkőzés új időpontja: 2018. május 30. (szerda) U14: 16.00 óra, U15: 18.00 óra  

A mérkőzés helyszíne: Kisvárda, Várkerti sporttelep 

 

555/2017-18. 

A Versenybizottság a 2018.04.21-én lejátszott Debreceni Sportcentrum – Fehérgyarmat SK SE országos II. 

osztályú Észak - Kelet U15-ös bajnoki mérkőzés ellen a Debreceni Sportcentrum által benyújtott óvásnak helyt 

ad, mivel a V.Sz. 15 § 1/c. pontja alapján Maros Roland (459224) Fehérgyarmat SK SE játékosa jogosulatlanul 

szerepelt, ezért a V.Sz. 45 § 4 bek. b/1 pontja alapján a mérkőzés pályán elért eredményét törli és a mérkőzés 3 

pontját 3-0-ás gólkülönbséggel a Debreceni Sportcentrum U15-ös csapatának igazolja. Mivel a Versenybizottság 

az óvásnak helyt adott ezért az óvási díjat a Debreceni Sportcentrum részére visszafizeti. 

 

556/2017-18. 

A Versenybizottság a 2018.04.22-én lejátszott Pocsaj KSE – Hajdúbagosi SE megyei III. osztályú felnőtt bajnoki 

mérkőzés eredménye ellen a Hajdúbagos SE által benyújtott óvást a V.Sz. 45 § 3/d/1. pontja alapján elutasítja.  

 

557/2017-18. 

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

alapján hozzájárul a 2018. június 2-re 12.00 órára kiírt Fehérgyarmat FC – Hajdúböszörményi TE országos II. 

osztályú Észak - Keleti csoportjában az U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. 

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

A mérkőzés helyszíne: Fehérgyarmat 

 

 

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 


