
 

 

 

35/2017-2018. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 
 

Visszalépett a Laskod csapata 

Tájékoztatjuk a megyei egyesületeinket, hogy a Laskodi LE elnöke 2018. március 09-én írásban 
jelezte a Megyei Igazgatóság felé, hogy nem folytatják szereplésüket a Megye III. osztály 
Nyírség-csoport bajnokságban. 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság versenybizottsága a 2017/2018. évi 
Megyei III. osztályú bajnokságra nevezett Laskodi LE csapatának a Versenyszabályzat (a 
továbbiakban VSZ) 46. § (1) bekezdés a) 1) pontja alapján történő visszalépését elfogadja, és a 
bajnokságból a VSZ. 46. § (1) d) pontjának megfelelően kizárja. 

A kizárt csapat addig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a VSZ. 46. § (1) f) 
pontjának megfelelően a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törli és a 
Laskodi LE-t a bajnoki tabella utolsó helyére sorolja. A bajnokság tavaszi idénye során a 
mérkőzésekre kisorsolt ellenfelei szabadnaposok lesznek, a le nem játszott mérkőzések után 
bajnoki pontok nem járnak. 
___________________________________________________________________________ 

TAO tájékoztató március 21-én 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság szervezésében Szekeres Ágnes 
Észak- magyarországi és Észak-alföldi TAO koordinátor előadást tart a pályázattal kapcsolatos 
aktualitásokról 2018. március 21-én szerdán 17.00 órától Baktalórántházán, a Dégenfeld 
Művelődési Központ I. emeleti tárgyalójában. (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 7.). A 
TAO tájékoztatóra valamennyi megyei egyesületünk képviselőjét szeretettel várjuk.  
___________________________________________________________________________ 
2017 naptári év legjobbjait díjaztuk 

Kedden este ünnepélyes keretek között díjazta a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága a 2017-es naptári év legeredményesebb megyei csapatait, 
játékosait, edzőit és a labdarúgásért dolgozókat. Az ünnepségen összesen 8 kategóriában adták 
át a legjobbaknak a díjakat Szalacsi Árpád Megyei Elnök, Baracsi Endre és Nagy Miklós 
elnökségi tagok és Kvaka Árpád Megyei Igazgató urak. Az ünnepségen a tavaly elhunyt 



 

 

vásárosnaményi edző, Farkas Béla posztumusz díjban részesült, amit özvegye vett át. Az MLSZ 
Megyei Igazgatóságának munkatársai valamennyi díjazottnak szívből gratulálnak!  
 
 
Legjobb férfi labdarúgó: Lizák Bence (Vásárosnamény) 

Legjobb utánpótlás labdarúgó: Ari Attila (Várda SE U17, majd Mándok VSE felnőtt) 
Legjobb labdarúgó csapat: Sényő-Carnifex FC 

Legjobb utánpótlás labdarúgó csapat: Vámosoroszi KSE U19 

Legjobb felnőtt edző: Madalina György (Rakamaz, Ibrány) 

Legjobb utánpótlás edző: Csonka Gábor (Arany Sárkány Focisuli NYírbátor) 
SZSZB labdarúgásáért díj: Domokos János 

Év aktívája - Kocsis Sándor díj: Németh Károly 

Posztumusz Díj: Farkas Béla 
__________________________________________________________________________________ 

Defibrillátorra pályázhatnak az amatőr egyesületeink 

A Magyar Labdarúgó Szövetség defibrillátor eszközbeszerzési pályázatot hirdet 
önkormányzatok és amatőr egyesületek számára azzal a céllal, hogy támogassa az amatőr 
csapatok életmentő eszközeinek beszerzését, valamint hozzájáruljon megfelelő minőségű 
speciális eszközök biztosításához a játékosok és játékvezetők életvédelme érdekében. 

A pályázatokat 2018. február 19-től lehet benyújtani a feltételeknek megfelelő 
önkormányzatoknak vagy sportszervezeteknek. Az adatlapot cégszerűen aláírva, szkennelt 
formában kizárólag elektronikus úton lehet beküldeni a szabolcs@mlsz.hu e-mail címre. A 
postai úton érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni. 

A pályázatok beadási határideje: 2018. március 19. (hétfő) 

A pályázat keretében csak a jogosultsági feltételeknek kell megfelelnie a pályázó szervezetnek. 
Nagyon fontos tudnivaló, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért kérjük, figyelmesen 
olvassák el a pályázati felhívást és útmutatót, melyet a szabolcs.mlsz.hu oldalt megtalálnak. 

A támogatás maximális mértéke a pályázatban elszámolható költség 90%-a, a becsült önerő 
összege bruttó 50.000 Ft. Fontos tudnivaló, hogy egy sportszervezet csak egy darab 
defibrillátorra adhat be pályázatot. 

Nyertes pályázat esetén minimum egy főnek rendelkeznie kell BLS (basic life support) 
tanfolyami képesítéssel. Amennyiben az egyesületnél még senki nem rendelkezik ilyen 
„bizonyítvánnyal”, akkor az MLSZ által a jövőben biztosítandó tanfolyamok valamelyikén 
elvégezheti a kurzust. 



 

 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban, forduljon bizalommal az 
MLSZ SZSZB Megyei Igazgatójához a 30/7742-772-es telefonszámon.  

__________________________________________________________________________________ 

Folytatódik a sportszerűségi verseny 

A Magyar Labdarúgó Szövetség az egyik legfontosabb feladatának tartja a labdarúgópályán és 
környékén a sportszerű légkör megteremtését. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatóság a 2017/2018-as bajnoki évad tavaszi szezonjában is folytatja a havi sportszerűségi 
versenyét. 

A nyolc pontvadászat mindegyikében három alkalommal honorálja majd a Megyei 
Igazgatóság a Fair Play szellemét leginkább képviselő csapatot. A „Hónap legsportszerűbb 
csapata" díjat az az egyesület fogja bezsebelni, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjti 
össze az adott szakasz (5 bajnoki forduló) alatt. Büntetőpontok több kritérium alapján járnak, 
ilyen például a sárga lapos figyelmeztetés, kiállítás, rendezési hiányosság, létszámhiányos 
kiállás, jogosulatlan játék, stb.  

A győzteseket valamennyi osztályban és csoportban 5 lejátszott bajnoki forduló után fogjuk 
kihirdetni. 

___________________________________________________________________________ 

Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/486 Nyéki Kevin Várda SE U14 16. § (b), 
15. § (2) b) 

2018.03.13-tól 
2018.04.14-ig 

II/487 Cilyó  Mihály Tarpa SC U14 16. § b) 2018.03.13-tól 
2018.03.20-ig 

II/488 Sőre Patrik Tibor Nyírbátori FC U17 16. § b) 2018.03.13-tól 
2018.03.20-ig 

II/489 Kovács Béla Róbert Nagycserkeszi SZSE felnőtt 17. § a) 1 futsal 

II/490 Kirják Péter Futsal Nyíregyházi SC felnőtt 11. § (2) a) 1 futsal 

II/491 Lukács Bence Sényő-Carnifex FC felnőtt 11. § (2) a) 1 bajnoki 

II/492 Kovács Ákos Kótaj SE felnőtt 11. § (2) a) 1 bajnoki 

II/493 Bulyáki Krisztián Nagyecsed RSE felnőtt 11. § (2) a) 1 bajnoki 

II/494 Pilipkó János Tarpa SC U19 11. § (2) b) 2018.03.13-tól 
2018.03.27-ig 

II/495 Lakatos Izsák Nagyecsed RSE U19 17. § b) 2018.03.13-tól 
2018.03.20-ig 

II/496 Jenei Norbert Kállósemjén SE felnőtt 16. § a) 1 bajnoki 

II/497 Varga Richárd Encsencs SE felnőtt  idézés (játékjoga 
felfüggesztve) 

II/498 Ádám Tamás Gávavencsellői SE U19 11. § (2) b) 2018.03.13-tól 
2018.03.27-ig 



 

 

II/499 Jeszenszki József Encsencs SE U19 11. § (2) b) 2018.03.13-tól 
2018.03.27-ig 

II/500 Horváth András Rudolf Kék SE felnőtt 11. § (2) a) 1 bajnoki 

II/501 Bandor Ferenc Gyulaháza KSE felnőtt 16. § a) 1 bajnoki 

II/502 Pál Zsolt Nyírmadai ISE U19 17. § b) 2018.03.13-tól 
2018.03.20-ig 

II/503 Borzák Zsolt Gyulaháza KSE U19 14. § (2) b) 2018.03.13-tól 
2018.03.27-ig 

II/504 Horváth Máté Ádám Gergelyiugornyai SE felnőtt 11. § (2) a) 2 bajnoki 

II/505 Nagy Ádám Tiszakanyár SE felnőtt 11. § (2) a) 1 bajnoki 

II/506 Varga Róbert Fényeslitkei SE felnőtt 11. § (2) a) 1 bajnoki 

II/507 Jenei Balázs Őr KSE U19 11. § (2) b) 2018.03.13-tól 
2018.03.20-ig 

II/508 Stefán Zoltán Tamás Fényeslitkei SE U19 11. § (2) b) 2018.03.13-tól 
2018.03.20-ig 

III/117 Martocsán Norbert Nagydobosi LSE felnőtt 11. § (2) a) 1 bajnoki 

III/118 Eszenyi György Ura SE felnőtt 21. § (2) a) 3 bajnoki 

III/120 Nagy Zsolt Nyírmihálydi KSE felnőtt 21. § (2) a) 
21. § (3) a) 

2018.03.13-
2018.12.31. 

 

Egy mérkőzésen kapott 5 vagy több sárga és piros lapok miatti büntetés: 

- II/510  Sényő-Carnifex FC  4 sárga, 1 piros lap  7200.- Ft 
- II/511  Tuzsér SE   5 sárga lap   6000.- Ft 
- II/512  Kállósemjén SE  4 sárga, 1 piros lap  6000.- Ft 
- II/513  Ladányi TC   5 sárga lap   5000.- Ft 
- II/514  Őr KSE    6 sárga lap   6000.- Ft 

 

Versenybizottsági határozatok: 

290/VB: A Versenybizottság a Laskodi LE csapatának a VSZ) 46. § (1) bekezdés a) 1) pontja 
alapján történő visszalépését elfogadja, és a bajnokságból a VSZ. 46. § (1) d) pontjának 
megfelelően kizárja. A kizárt csapat addig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) 
a VSZ. 46. § (1) f) pontjának megfelelően a bajnokságban résztvevő valamennyi 
sportszervezetnél törli és a Laskodi LE-t a bajnoki tabella utolsó helyére sorolja. 
 

291/VB: Vámosoroszi KSE II. első alkalommal történő ki nem állása a Hermánszeg FC - 
Vámosoroszi KSE II. mérkőzésen. A VB a mérkőzés 3 pontját, 3-0-s gólkülönbséggel a 
vétlen Hermánszeg FC javára igazolja. Írásbeli figyelmeztetés. 

 

Nyíregyháza, 2018. március 14.  

 


