
 

 

 

32/2017-2018. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 
 

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.  
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A Filo SE az U19-es terembajnok 

A Filo SE győzelmével ért véget az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága által 
szervezett I. Mobilgumi – Fuxtec U19-es Kispályás Teremtorna. A megyei ifjúsági csapatok 
részére első alkalommal kiírt - a téli felkészülést segítő - kupa selejtezőit Demecserben és 
Újfehértón rendezték a múlt héten, míg az ötös finálénak vasárnap a nyíregyházi Filo 
Focicsarnok adott otthont. A színvonalas és sportszerű tornán a csapatok nem fukarkodtak a 
gólokkal, hiszen a döntő tíz mérkőzésen összesen 67 találatot született. A kupagyőzelmet végül 
az NB-s utánpótlás bajnokságban szereplő Filo szerezte meg, a megyei első osztályú 
Vásárosnamény végzett a második, míg a megye kettes Újfehértó a harmadik helyen. A díjakat 
Kvaka Árpád megyei igazgató társaságában a torna két névadószponzorának tulajdonosa, 
Szilágyi Gábor (Mobilgumi) és Szekeres László (Fuxtec) adták át a díjazottaknak.   

Végeredmény: 1. Filo SE, 2. Vásárosnamény SE, 3. Újfehértó SE, 4. Sényő-Carnifex FC, 5. 
Demecseri VKSE,  

Különdíjasok: Legjobb kapus: Hegedüs Lajos (Újfehértó SE), Legjobb játékos: Bartha 
Ferenc (Vásárosnamény SE), Gólkirály: Dudás Martin 17 gól (Filo SE) 
Legsportszerűbb egyesület: Filo SE 

___________________________________________________________________________ 

Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/465 Ruff László Levelek SE felnőtt 13 § (2) a) 2 Műfüves 
(1 már letöltve) 

II/466 Tömpe Károly Kálmánháza SE felnőtt 16 § a) 1 műfüves 

II/467 Szenes István Nagykállói VSE felnőtt 14 § (2) a) 2 műfüves 

II/468 Borzák Zsolt Gyulaháza KSE U17 11 § a) 1 futsal 

II/469 Tallián László Nyíregyháza 
Sportcentrum 

U17 16 § a) 1 futsal 

II/470 Balogh Tamás 
Zsigmond Sonkád SE felnőtt 16 § a) 1 műfüves 

 

Nyíregyháza, 2018. február 21.  

 


