
 

 

 

33/2017-2018. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 
 

Elmarad a megye II. és III. osztály bajnoki rajtja 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Versenybizottságának döntése 
értelmében – a kedvezőtlen időjárásra tekintettel – a megyei II. osztály felnőtt és U19-es 
bajnokság mindhárom (Pannónia Zrt., Nyírerdő, Kelet-Magyarország) csoportjában és a 
megyei III. osztályú felnőtt bajnokság mind a négy csoportjában a március 3-4-re kiírt 16. 
bajnoki fordulót egyöntetűen elhalasztjuk. A mérkőzések új időpontja 2018. május 01. kedd. 
A megye II. és III. osztályú bajnokságok küzdelmei 2018. március 10-11-én, a 17.fordulóval 
folytatódnak.  
 

Ide kapcsolódó információ, hogy aki az utolsó őszi fordulóban megkapta az 5. sárga lapját, neki 
az egymérkőzéses eltiltását a soron következő (ténylegesen megrendezésre kerülő) bajnoki 
mérkőzésén kell letöltenie.  

Aki piros lapos kiállítás miatt mérkőzésszámra szóló eltiltást kapott, ő is a soron következő 
(ténylegesen megrendezésre kerülő) bajnoki mérkőzéseken tölti le büntetését. 
__________________________________________________________________________________ 

Liga nap március 6-án Baktalórántházán 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága a megyei I., II., III. osztályú és önálló 
utánpótlás nevelő csapatok képviselői, vezetői részére 2018. március 06.-án kedden 17.00 
órától Liga napot tart Baktalórántházán, a Dégenfeld Művelődési Központ I. emeleti 
tárgyalójában. (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 7.).  

A Liga Nap témái: 

- MLSZ edzőképzési információk 
- 2018-as TAO illetve defibrillátor pályázat tájékoztató 
- 2018/2019-i amatőr licenc, megyei nevezések határidejének és formájának ismertetése 
- újonnan induló sportszervezői tanfolyamról információk 
- egyebek, aktualitások 



 

 

___________________________________________________________________________ 

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.  

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/471 Erdei Zoltán Nyírgyulaj KSE felnőtt 16. § a) 1 bajnoki 

II/472 Barta Gábor Tamás 
Spartacus 1928 

Utánpótlásképző –
Központ Nonprofit Kft. 

U17 14. § ((2) b) 2018.02.27-től 
2018.03.06-ig 



 

 

II/473 Illés Adrián GFSE Oros U17 11. § (2) b) 2018.02.27-től 
2018.03.06-ig 

II/474 Kóródi Bence GFSE Oros U17 21. § (2) b) 2018.02.27-től 
2018.04.30-ig 

II/475 Sitku Ákos Nyírbátori SC U20 11. § (2) b) 
2018.02.27-től 
2018.03.06-ig 

futsal mérkőzés 
 

Nyíregyháza, 2018. március 01.  
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