
 

 
 

 

5/2017-2018. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 

 

Küldöttgyűlés és Liganap 

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2017. augusztus 22-én (kedden) 17.00 órától 

Nyíregyházán a Megyeháza Bessenyei termében (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) 

Küldöttválasztási közgyűlést tartunk. Fontos információ, hogy ezen a Közgyűlésen a küldöttek 

megválasztásánál szavazati joggal kizárólag a sportszervezet bíróságon bejegyzett törvényes 

képviselője rendelkezik! A Küldöttválasztási közgyűlés után pedig 17.30 órától Liganapot tartunk, 

ahova az egyesületi elnökök mellett várjuk az egyesületek azon képviselőit, akik az ügyintézést 

végzik. 

 A 17.30 órakor kezdődő Ligaértekezlet témái: 

        - a 2017/2018-as szezon felnőtt és utánpótlás bajnokságairól tájékoztató 

        - új bajnokságokról tájékoztató 

        - új NYIÁB szabályokról, átigazolási időszakokról tájékoztató 

        - Téli tornák 

        - Egyebek 

 A témák fontosságára való tekintettel a megjelenésükre számítunk. 

________________________________________________________________________________ 

Elkészült a második forduló párosítása 

 

Hétvégén három mérkőzéssel elkezdődött a 2017-2018. évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó 

Magyar Kupa sorozata megyénkben. Az első megyei selejtezőkör szoros eredményeket hozott. Az 

Újdombrád hazai pályán múlta felül a Nyírtelket, a Biri és a Tyukod csapatai pedig idegenben 

diadalmaskodtak Rétközberencsen, illetve Bökönyben. A Megyei Igazgatóság Versenybizottsága 

időközben elkészítette a második forduló párosításait, ahol a 3/2017-2018/VB határozatban 

foglaltaknak megfelelően a 16 első osztályú csapatot kiemelte. A pályaválasztó minden esetben az 

alacsonyabb osztályú egyesület. A második forduló játéknapja augusztus 16. (szerda), a 

mérkőzések kezdési ideje pedig 17.00 óra.  A továbbjutás egy találkozón dől el. 

 



 

 
 

A Magyar Kupa 2. forduló párosítása:  

Gyulaháza KSE – Nagyhalászi SE, Vámosoroszi KSE – Nagyecsed RSE, Újfehértó SE – Tuzsér 

SE, Tisztaberek SE – Tiszavasvári SE, Ladányi TC – Rakamazi Spartacus SE, Nábrád SE – Kótaj 

SE, Nyírkarász KSE – Mátészalkai MTK, Ibrány SE – Baktalórántháza VSE, Csenger FC – 

Dombrád SE, Encsencs SE – Balkányi SE, Biri SE – Fehérgyarmat SC, Újdombrád SE – Nyírgyulaj 

KSE, Tyukod FC – Tarpa SC, Apagy SE – Mándok VSE, Levelek SE – Vásárosnamény SE, 

Nyíribrony SE – Sényő-Carnifex FC 

________________________________________________________________________________ 

Új névszponzor a megye másodosztályban 

 

Új néven rajtol – Megyei II. Pannónia Zrt. csoport – az előttünk álló hétvégén a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 1. számú csoportjának felnőtt és U19-

es bajnoksága. A 16 egyesületet magába foglaló pontvadászat mellé egy nyíregyházi építőipari cég, 

a Pannónia Generálépítő Zrt állt. Az új névszponzorral egy éves megállapodást kötött a Megyei 

Igazgatóság. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Fénykép csere végrehajtható 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Sportszervezetek elektronikus ügyintézői most már fényképet is 

tudnak cserélni az IFA rendszerbe a labdarúgóiknak. A játékengedély megkérése előtt, akinek lejárt 

a fotója, az alábbi helyen tudja kicserélni a fotót az ifa.mlsz.hu oldalon, amit kérünk, hogy tegyenek 

is meg: 

Sportszervezetek\Ügyintézés, adminisztráció\Játékos ügyintézés almenüre kattintva a 6. fülön, a 

FÉNYKÉPEK feliratra kattintsanak. Itt az egyesület valamennyi leigazolt labdarúgóját felhozza a 

rendszer. Az érvényesség oszlopba lehet látni kinek járt le a fotója.  

Akinek ki kell cserélni a fényképét, ott kattintsanak rá a nevére, majd a lap alján az Új felvitel 

gombra klikkelve a Tallózás menüből lehet feltölteni a friss fotót, majd Feltölt gomb. Az átigazolási 

bizottság kollégái ezúton jóváhagyják, majd kérhető is a játékengedély. 

 _______________________________________________________________________________ 

Igazolási osztály nyitva tartása 

Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy az amatőr átigazolási időszak augusztus 31-ig tart. 

Minden új igazolás, átigazolás, versenyengedély kérés és regisztrációs kártya kérés az IFA 

rendszeren keresztül, az egyesület elektronikus ügyintézőjének a kódja alatt történik. A szükséges 

dokumentumokat a rendszerbe kell feltölteni hiánytalanul. Az Igazgatóságra már csak a 

kinyomtatott játékengedélyért, regisztrációs kártyáért kell bejönni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Igazgatóság Igazolási, Átigazolási Bizottsága folyamatos ügyfélfogadást tart az 

igazgatóság 24. számú helyiségében (hétfő – csütörtök) 8:30-15:30 között, pénteken pedig 12:30-ig. 

________________________________________________________________________________ 

 

Változtak a Labdarúgás Játékszabályai 

 

Ahogy arról már több forrásból értesülhettek komolyabb szabályváltozások történtek a labdarúgás 

játékszabályaiban. A legfontosabb változásokat tartalmazó dokumentumot a szabolcs.mlsz.hu 

oldalt a Letölthető Dokumentumok/Szabályzatok/2017-s játékszabály változások alatt 

megtalálják. 

________________________________________________________________________________ 



 

 
 

Futsal utánpótlás bajnokságok indulhatnak 

A megyei futsalbázis kiszélesítése érdekében az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Igazgatósága ebben az esztendőben az U17-es és U20-as korosztályú fiúk részére futsal bajnokságot 

ír ki. A korosztályos futsal bajnokságra 2.000 forintos nevezési díj befizetése mellett 2017. 

augusztus 24-ig lehet nevezni. A pontvadászat megfelelő számú jelentkező csapat esetén bajnoki 

rendszerben zajlana, idén októbertől egészen 2018 tavaszáig. Az U17-es bajnokságban 2001. január 

1- 2003.12.31. között született labdarúgók vehetnek részt, míg az U20-ban 1998.01.01.-2001.12.31. 

között született játékosok léphetnek pályára. A bajnokság versenykiírását és nevezési lapját a 

szabolcs.mlsz.hu weboldalon a letölthető dokumentumok menüben találják meg. 

______________________________________________________________________________ 

Fegyelmi határozat: 

 

szám név egyesület korosztály FSZ paragrafus eltiltás mértéke 

II/1 Oláh Lóránt 
Nyíregyh. 

Sp.centrum 
U14 11. § (2) a) 

2017.08.19-től 

2017.08.25-ig 

 

Időpont/helyszín módosítás: 

 
hat.szám mérkőzés osztály eredeti időpont új időpont helyszín 

7/VB Tarpa SC – Balkányi SE megye I. 
2017.08.12. 15.00 és 

17.00 

2017.08.12. 16.00 és 

18.00 
 

 

Nyíregyháza, 2017. augusztus 10.  


