
 

 

 

24/2018-2019. sz. körlevél 
 

(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 
haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 

 
 
Békés Ünnepeket Kívánunk 
 
Tisztelt megyei futballbarátok! 
 
Egész éves együttműködésüket megköszönve az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatóságának valamennyi munkatársa kíván minden sportolónak, sportvezetőnek és a 
labdarúgásban közreműködőnek Békés, Meghitt Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet!  
_____________________________________________________________________________ 

 
Tisztelt Csapatvezetők! 

  
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság irodái  

  
2018. december 20-tól - 2019. január 02-ig zárva tartanak 

  
 

Igazgatóságunk irodáiban az ügyfélfogadás 2019.január 03-án indul újra. 
_____________________________________________________________________________ 
Januárban újra Nyírerdő teremtorna 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 2019 januárjában is megrendezi 
hagyományos teremtornáját, a Nyírerdő Kupát. 

Fontos kiemelni, hogy a torna lebonyolítását megváltoztatta a Megyei Igazgatóság, ugyanis 2019-
ben, az első 30 jelentkező csapatot területi alapon, öt fős csoportokba fogja beosztani a 
Versenybizottság. A hat helyszínről az első két helyezett és a négy legjobb harmadik helyezettek 
jutnak tovább a január 20-i középdöntőkbe. A továbbjutott 16 csapat pedig szintén területi alapon 
négy darab négy fős csoportot fog alkotni, ahonnan az első két helyezettek kvalifikálják magukat 
a január 27-i nyolcas döntőre.  



 

 

A nevezés, a kitöltött nevezési lap és a nevezési díj (15.000 forint) befizetésről szóló másolat 
együttes leadásával érvényes. Átutalás esetén a pénzt az MLSZ SZSZB Megyei Igazgatóság 
11707024-20480868-es számlaszámára kérjük utalni. (A közlemény rovatban tüntessék fel: „VI. 
Nyírerdő Terem Torna nevezés").  

A versenykiírások és a nevezési lap a szabolcs.mlsz.hu oldalon a Letölthető dokumentumok/ 
Téli  tornák versenykiírásai 2019 alatt megtalálható. Nevezni egészen 2019. január 7-ig lehet.  

A tornával kapcsolatos további információk az alábbi telefonszámon Horváth Bence grassroots 
koordinátornál kérhető, 30/218-8363. 
_____________________________________________________________________________ 

Bajnokságaink tavaszi rajtjainak időpontjai  
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Versenybizottsága, az MLSZ útmutatásait 
figyelembe véve meghatározta a 2018-2019-es bajnokság tavaszi szezon nyitófordulóinak 
tervezett időpontjait, melyek a következők.  

A Tiszántúli - Takarék megyei I. osztály felnőtt és U19-es bajnoksága 2019. február 23-24-i 
hétvégén fog rajtolni a 16. forduló mérkőzéseivel. 

A megyei II. osztályú felnőtt és U19-es pontvadászatok, 2019. március 2-3-án, míg a megyei 
III. osztályú bajnokságok egy héttel később, azaz március 8-9-én folytatódnak.  

A két csoportos U16-os fiú megyei bajnokság tavaszi szezonja 2019. március 8-án (szombaton) 
kezdődik, az U14-es fiú pontvadászat tavaszi nyitófordulója pedig egy héttel később, március 14-
én csütörtökön.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tavaszi szezon rajtja szélsőséges időjárási körülmények 
esetén tolódhat. 

_____________________________________________________________________________ 

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 15. § (3) b) 2018.12.18-tól 

2021.12.17-ig 

II/479 Farkas Roland 
Richárd Mátészalkai MTK U20 15 § (2) a) és 

10 § (3)  
2 futsal  

(már letöltötte) 
II/484 Fabu Erik Arnold Sport U20 21. § (2) a) 4 futsal 

II/485 Fedor István Nyírgyulaj KSE U20 14. § (2) a) 3 futsal  

II/486 Székely Máté Blue Sharks Futsal felnőtt 11 § (2) 1 futsal 
 
 
Fegyelmi határozatok:  
 

határozat 
szám egyesület/sportszakember büntetés oka büntetés mértéke 

II/442/3 Kállósemjén SE 

sportszakember sportszerűtlen 
viselkedése, a Kállósemjén SE- 

Nagykállói VSE felnőtt 
mérkőzésen 

Gáll Lászlót, 
Kállósemjén SE 

technikai vezetőt, 5 
soron következő 

bajnoki mérkőzésre 
eltiltja a mérkőzéssel 

kapcsolatos 
sportszakemberi 
tevékenységtől 

II/442/4 Kállósemjén SE 
rendezési hiányosság, a 

Kállósemjén SE – Nagykállói 
VSE felnőtt mérkőzésen 

75.000 Ft 

II/444 Ibrány SE 
rendezési hiányosság, a Ibrány 
SE – Nagyhalászi SE felnőtt 

mérkőzésen 
30.000 Ft 

II/487 Tuzsér SE 
sportszakember sportszerűtlen 

viselkedése (U14 korosztály „A” 
csapatában játékos jogosulatlan 

szerepeltetése) 
30.000 Ft 

II/488 Tuzsér SE 
sportszakember sportszerűtlen 

viselkedése (U14 korosztály „B” 
csapatában játékos jogosulatlan 

szerepeltetése) 
30.000 Ft 

II/489 Tuzsér SE 
sportszakember sportszerűtlen 

viselkedése (U14 korosztály „A” és 
„B” csapatában játékos 

jogosulatlan szerepeltetése) 

A FB, Berec Andrást, 
2019. június 30-ig 

minden labdarúgással 
kapcsolatos 

sportszakemberi 
tevékenységtől eltiltja. 

 



 

 

 
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. 
 
 
 
Nyíregyháza, 2018. december 19.  


