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

 
 
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. 
 
TAO tájékoztatót és Liga Napot tartunk 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 2019. február 21-én (csütörtök) 17.00 
órától TAO tájékoztatóval egybekötött Liga Napot tart Baktalórántházán, a Dégenfeld 
Művelődési Központ I. emeleti tárgyaló termében (Baktalórántháza, Köztársaság tér 7.) 



 

 

A TAO tájékoztatót, a pályázatokkal kapcsolatos aktualitásokról Szekeres Ágnes, Észak- 
magyarországi és Észak-alföldi TAO koordinátor fogja tartani. Az előadást követően kérdések 
feltételére is lehetőséget biztosítunk.     

A megyei igazgatóság által szervezett bajnokságoknak, az elindított tanfolyamoknak az 
aktualitásairól, az egyesületeket érintő egyéb témákról szóló „Liga Napot” Kvaka Árpád, megyei 
igazgató fogja tartani. 

A 2019. február 21-i TAO tájékoztatóra és a Liga Napra valamennyi megyei egyesület 
ügyintézőjét, képviselőjét tisztelettel várjuk Baktalórántházára. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/516 Székely Máté Blue Sharks Futsal 17.§ a. 1futsal 

II/517 Lovas János Geszteréd FC Futsal 17. § a. 1 futsal 

II/518 Homa Róbert Olivér Tarpa SC U20 Futsal 14. § (2) a. 1 futsal 

II/519 Farkas Bence Nyírbátor FC U20 Futsal 14. § (2) a. 1 futsal 

II/520 Asztalos Gergő Csengersimáért KHE Felnőtt 21. § (2) a. 3 műfüves 

II/521 Bak Dániel Nyírbéltek KSE Felnőtt 16. § a. 1 műfüves 

II/522 Batrin Viktor Tarpa SC Felnőtt 14. § (2) a. 1 műfüves 
(letöltötte) 

II/523 Filep Richárd Vásárosnamény SE Felnőtt 14. § (2) a. 1 műfüves 

II/524 Győri József Roland Mándok VSE Felnőtt 14. § (3) a. 4 műfüves  
(1-et letöltött) 

II/525 György Máté Szabolcsveresmart SE Felnőtt 14. § (2) a. 1 műfüves 

II/526 Nagy Dominik Berencs FC Felnőtt 11. § (2) 1 műfüves 
 
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. 
 
Versenybizottsági határozatok: 
 
107/VB: A Mérk-Vállaj NSE Megye III. osztály Szamos csoport bajnokságból való 
visszalépésének elfogadása, az egyesület kizárása, a tabella utolsó helyére sorolása. A bajnokság 
során a Mérk-Vállaj NSE kisorsolt ellenfelei szabadnaposok lesznek, a le nem játszott mérkőzések 
után bajnoki pontok nem járnak 



 

 

 

Nyíregyháza, 2019. február 13.  


