
 

 

 

22/2018-2019. sz. körlevél 

 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 

 

Több helyszínen a téli nagypályás torna 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága a 2018/2019-es bajnoki szezon téli 

szünetében is megrendezi a Nagypályás Műfüves Labdarúgó Tornáját. A megyei nagypályás 

csapatok téli felkészülését kiválóan segítő futballtornát 2019. január 26. – február 17. között 

rendezzük meg, méghozzá több helyszínen. A Nyíregyházán és Kisvárdán maximum két darab 

ötös csoportot tudunk indítani, ám Nyírbátorban és a Tarpa-Fehérgyarmat páros helyszínen akár 

15-15 csapat jelentkezését is el tudjuk fogadni. A tornán tehát maximum 50 együttesnek tudunk 

felkészülést biztosítani.  

A nevezési díj marad 50.000 forint, amiért mindenki négy mérkőzést játszhat, megfelelő 

körülmények között, 3 hivatásos játékvezető közreműködésével. Nevezni egészen 2018. 

december 14. péntek 12.00 óráig lehet. A nevezés a kitöltött nevezési lap és a nevezési díj 

befizetésről szóló másolat együttes leadásával érvényes. A tornával kapcsolatosan esetlegesen 

felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi telefonszámon 30/7742-772, Kvaka Árpádnál 

érdeklődhetnek.  

A torna versenykiírása és nevezési lapja a szabolcs.mlsz.hu oldalról letölthető!  

A nevezési dokumentumokat az alábbi módon adhatják le:  

Emailen: kvaka.arpad@mlsz.hu,  vagy szabolcs@mlsz.hu  

Személyesen vagy postai úton: 4400 Nyíregyháza, Egyház út. 15. Fsz 23. 

_____________________________________________________________________________ 

Lehet nevezni a futsal U11, U13, U15 tornákra 

A megyei futsal bázis kiszélesítése és a fiatal labdarúgók téli versenyeztetése érdekében az 

MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága az elmúlt évekhez hasonlóan 2019 év 

elején is rendez a megye több csarnokában futsal tornákat U11, U13 és U15-ös korosztályú 

csapatok részére. 
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A mérkőzéseken olyan labdarúgók léphetnek pályára, akik érvényes futsal versenyengedéllyel és 

érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek, valamint a születési ideje a versenykiírásban 

meghatározott korosztályba beleesik. 

A versenykiírások és a nevezési lapok a szabolcs.mlsz.hu oldalon a Letölthető 

dokumentumok/ Téli  tornák versenykiírásai 2019 alatt megtalálható. 

Jelentkezési szándékukat 2018. december 20-ig elküldhetik a horvath.bence@mlsz.hu vagy a 

szabolcs@mlsz.hu e-mail címre. A tornákkal esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az 

alábbi telefonszámon 30/218-8363, Horváth Bence grassroots koordinátornál érdeklődhetnek. 

_____________________________________________________________________________ 

Január 15-én indul a téli átigazolási szezon 

Az amatőr labdarúgásban a téli átigazolási időszak a felnőtt és valamennyi utánpótlás 

korosztályban is egységesen 2019. január 15-től egészen 2019. február 14. éjfélig tart. Átigazolni 

csak abban az esetben lehet, ha az átadó sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz. Ez az 

időszak vonatkozik a futsal játékosokra is mind felnőtt, mind pedig utánpótlás szinten. 

Ezen időszakban a megyei igazgatóság Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottsága 

minden hétköznap tart ügyfélfogadást.  

Egyben felhívjuk a megyei csapatvezetők figyelmét, hogy az amatőr férfi, női valamint futsal 19 

év feletti labdarúgó belföldi átigazolásakor, a téli átigazolási időszakban az átadó sportszervezet 

működési költségtérítést kérhet, melynek maximum összegét a Nyilvántartási, Igazolási és 

Átigazolási Szabályzat (NYIÁSZ) 18. oldalán található A táblázat tartalmazza. További 

részleteket a NYIÁSZ 18-19. oldala tartalmazza. 

 

 

Fegyelmi határozatok: 

 

szám név egyesület korosztály 
FSZ 

paragrafus 
eltiltás mértéke 

II/478 
Horváth Miklós 

Richárd 

Viktória ULE 

Mátészalka 
U20 futsal  

elbírálás alatt 

(játékjoga 

felfüggesztve) 

II/479 
Farkas Roland 

Richárd 
Mátészalkai MTK U20 futsal  

elbírálás alatt 

(játékjoga 

felfüggesztve) 

II/480 Tóth András Ferenc Gyulaháza KSE U17 futsal 17. § a) 1 futsal 

II/481 Szőr Levente 
Várda Labdarúgó 

Akadémia 
U19 11. § (2) a) 1 futsal 

II/482 Jenei Balázs 
Viktória ULE 

Mátészalka 
U20 futsal 17. § a) 2 futsal 
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Az érintett meghallgatása nélkül meghozott határozattal összefüggésben, a jelen körlevél megjelenéstől 

számított 5 napon belül indoklással ellátott írásbeli kérelemben az ügyben tárgyalás megtartása kérhető, 

mely nem tekinthető fellebbezésnek.   

A határozat ellen a jelen körlevél megjelenésétől számított 15 napon belül a fellebbezési díj befizetésének 

egyidejű igazolása mellett fellebbezésnek van helye az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Igazgatóság Fellebbviteli Bizottságához. 

 

 

Fegyelmi határozat: 

határozat 

szám 
egyesület/sportszakember büntetés oka büntetés mértéke 

II/349 Nagykálló VSE 

sportszakember sportszerűtlen 

viselkedése, a Nagykálló VSE - 

Napkor SE felnőtt bajnoki 

mérkőzésen 

Karácsony Mihályt, 

Nagykálló VSE technikai 

vezetőjét, 4 soron 

következő mérkőzésről 

eltiltja a sportszakemberi 

tevékenységtől 

II/350 Napkori SE 

sportszakember sportszerűtlen 

viselkedése, a Nagykálló VSE - 

Napkor SE felnőtt bajnoki 

mérkőzésen 

Somogyi Lászlót, Napkori 

SE technikai vezetőjét, 3 

soron következő 

mérkőzésről eltiltja a 

sportszakemberi 

tevékenységtől 

II/370 Balkányi SE 

internet hiánya a Balkány SE – 

Csenger FC felnőtt bajnoki 

mérkőzésen 

10.000 Ft 

II/469 Milota SE 

internet hiánya a Milota SE – 

Tisztaberek SE felnőtt bajnoki 

mérkőzésen 

10.000 Ft 

 

Versenybizottsági határozatok: 

 

92/VB: Játékos bajnoki mérkőzésen történt jogosulatlan szerepeltetése miatt a Tuzsér SE „A” 

U14-es csapatának évi összeredményéből összesen 13 büntetőpont levonását rendeli el a VB. 

 

96/VB: Játékos bajnoki mérkőzésen történt jogosulatlan szerepeltetése miatt a Tuzsér SE „B” 

U14-es csapatának évi összeredményéből összesen 11 büntetőpont levonását rendeli el a VB. 

 

98/VB: A Cigánd SE - Levelek SE futsal megyei U20-as mérkőzés áramkimaradás miatt a 18. 

percben félbeszakadt, ezért a mérkőzést a futsal versenyszabályok értelmében újra kell játszani. 

 

99/VB: A GSE – Nyírség NSC Leány U15 bajnoki mérkőzésen történt jogosulatlan játékos 

szerepeltetése miatt, a VB a Nyírség NSC óvását elfogadta. A pályán elért eredményt törli, a 

mérkőzés 3 pontját, 3-0-s gólkülönbséggel a Nyírség NSC javára igazolja.  



 

 

 

Nyíregyháza, 2018. december 06.  


