
 

 

 

31/2018-2019. sz. körlevél 
 

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

 
 
Rajtol a tavaszi szezon 
 
A Tiszántúli - Takarék megyei I. osztály felnőtt és U19-es bajnokságának 16. fordulójának 
mérkőzéseivel a hétvégén rajtol a tavaszi szezon a megyei labdarúgásunkban. 

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.  

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/527 Mándi László Gergelyiugornya SE felnőtt 21. § (2) 3 műfüves 

II/528 Kósa Gyula Vajai II. R. F. SE U20 15. § (1) a. 3 futsal 

II/529 Mák Attila Arnold Sport U20 15. § (1) a. 2 futsal 

II/530 Hadadi Krisztofer Csenger DSZ. SE U20 11. § (2) a. 1 futsal 

II/531 Karmacsi Zsolt Tarpa SC U20 11. § (2) 1 futsal 

II/532 Bandula Gusztáv Csenger DSZ.SE U18 14. § (2) a. 1 futsal 

II/533 Szilágyi Patrik Csenger DSZ. SE U18 17. § a. 1 futsal 

II/534 Balogh Dalma Cigánd SE U19 női 11. § (2) 1 futsal 

II/535 Kovács Dávid Arnold Sport U20 11. § (2) 1 futsal 

 
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 20.  


