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Február 14-én zárul 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. 

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 9-10-én folytatódnak.  

A két csoportos U16-os fiú megyei bajnokság tavaszi szezonja 2019. március 9-én (szombaton) 
kezdődik akárcsak a megyénk által koordinált NB III-as U17-U19-es pontvadászat. Az U14-es fiú 
bajnokság tavaszi nyitófordulója pedig két héttel később, március 22-én pénteken kerül sor.  

 



 

 

A lányoknál az U19-es megyei pontvadászat március 23-án folytatódik, míg az U15-ös 
bajnokság első tavaszi fordulójára április 5-én kerül sor.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tavaszi szezon rajtja szélsőséges időjárási körülmények 
esetén tolódhat. 
 
A bajnokságok tavaszi menetrendje megtalálható az adatbank.mlsz.hu oldalt, illetve a csapatok 
ügyintézői az IFA rendszerben is elérhetik. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/505 Tóth György Újfehértó SE U’7 14.§ (2). a. 1 Futsal 

II/506 Sinka Dávid Gyulaháza KSE U17 14.§ (2). a. 1 Futsal 

II/507 Tóth Gergő Puskás Partner 
Nagyecsed U17 14.§ (2) a. 1 Futsal 

II/508 Vadász Lukács 
László Levelek SE U17 11. § (2) 1 Futsal 

II/509 Rácz Patrik Ópályi SE felnőtt 16. § a. 1 Műfüves 
nagypályás 

II/510 Turányi Barbara 
Ivett Nyírség NSC U19 14. § (2) a. 1 Futsal 

II/511 Németh Kamilla 
Blanka Fehérgyarmat SC U19 14. § (2) a. 1 Futsal 

II/512 Linzenbold Richárd Napkori SZSE felnőtt 11.§ (2) 1 Műfüves 
nagypályás 

II/513 Balogh Zoltán Nyírbéltek KSE felnőtt 17.§  1 Műfüves 
nagypályás 

II/514 Simicska Richárd Mátészalkai MTK felnőtt 11. § (2) 1 Műfüves 
nagypályás 

II/515 Sárközi Dávid Rakamazi Sp.SE felnőtt 14. §(2) a. 1 Műfüves 
nagypályás 

 
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, 2019. február 08.  


