
 

 

 

 
49/2017-2018. sz. körlevél 

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

 
 

Az IFA-n keresztül kell nevezni  

A 2018/2019-es bajnoki pontvadászatokba való nevezés immár az IFA rendszeren keresztül 
történik a „Sportszervezetek/Versenyeztetés/e-nevezés” menüpont alatt. A nevezés pontos 
lépéseiről a megyei igazgatóságunk tájékoztató anyagot küldött valamennyi egyesületünknek, 
ami a szabolcs.mlsz.hu oldalról is letölthető. Ne felejtsék el, hogy a nevezési határidő 2018. 
július 2. (hétfő) 12.00 óra.  

___________________________________________________________________________ 

Bajnoki rajtok 2018-2019 

A nyári felkészülés ütemezésére való tekintettel ismételten megerősítjük a megyei futball 
barátoknak az őszi szezon rajtjait. A megyei I. és II. osztályú felnőtt és U19-es bajnokságokban 
a 2018/2019-es szezon rajtja 2018. augusztus 11-12-i hétvége lesz. A megyei 
harmadosztályban a beérkezett nevezések után kialakított csoportok létszámától függ majd a 
rajt ideje, akárcsak a fiú U16-os és U14-es, illetve a leány U19-es és U15-ös utánpótlás 
bajnokságainkban. A Magyar Kupa megyei selejtezőjének első fordulójának időpontja is a 
nevező csapatok létszámától függ majd, a kupasorozat leghamarabb a 2018. augusztus 4-5-i 
hétvégén rajtolhat el.  

__________________________________________________________________________ 

Nevezési és tagsági díjak az új szezonra 
 
Ismételten tájékoztatjuk a megyei labdarúgó csapataink képviselőit a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Igazgatóság által a 2018/19-es  bajnoki szezonban kiírásra kerülő bajnokságok 
nevezési és tagsági díjairól, melyek az alábbiak lesznek: 
  



 

 

Megyei I. osztály  (Kötelező a LICENC!): 
Tagdíj: 3.000Ft 
Kötelező    Magyar Kupa  (100.000Ft+Áfa teljes ár -díjcsökkentés lehetséges)   
Kötelező    Felnőtt  (12.000Ft) 
Kötelező    U19  / U16  I. osztály (1.500Ft +1.500Ft)   
Kötelező    U13-U11-U9-U7 – Bozsik Program 
  
Megyei II. osztály 
Tagdíj: 2.000Ft 
Kötelező    Felnőtt  (11.000Ft) 
Kötelező    U19 területi osztály (1.500Ft)   
  
Megyei III. osztály: 
Tagdíj: 1.000Ft 
Kötelező     Felnőtt (10.000Ft) 
  
Önálló utánpótlás nevelő egyesület  
Tagdíj: 2.000Ft 
 
Nem kötelező utánpótlás bajnokságok (fiú U14, Leány U19 és U15): 
 nevezés: 1.500 Ft/korosztály 
 
SZSZB Megyei Igazgatóság számlaszáma: 11707024-20480868 (OTP Bank) 
 
Felhívjuk az egyesületek figyelmét, hogy rendezzék az esetlegesen fennálló tartozásaikat az 
Igazgatóság felé. Akiknek ugyanis tartozásuk van az MLSZ és az MLSZ Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Igazgatósága felé, nevezésüket nem áll módunkban elfogadni! 
___________________________________________________________________________ 
 
Utánpótlás bajnokságaink és korcsoportjai 

Az alább felsorolt utánpótlás bajnokságok versenykiírásainak mindegyike megtalálható a 
szabolcs.mlsz.hu oldalon, a Letölthető dokumentumok/Versenykiírások 2018-2019 menüpont 
alatt. 

•      Megyei I. osztály U19  (korcsoport: 2000.01.01. -2003.12.31) Maximum 5 fő túlkoros 
nevezhető, akik a pályán egyidőben egyszerre is szerepeltethetőek. A túlkorosak 1998.01.01 – 
1999.12.31. között születettek lehetnek. 

•      Megyei II. osztály U19 (korcsoport: 2000.01.01. – 2004.12.31.) Maximum 5 fő túlkoros 
nevezhető, akik a pályán egyidőben egyszerre is szerepeltethetőek. A túlkorosak 1998.01.01 – 
1999.12.31. között születettek lehetnek. 

•      U16 (korcsoport: 2003.01.01. – 2005.12.31.) Nincs túlkoros játszatására lehetőség! 

•      ¾ pályás U14, 8+1 fővel (korcsoport: 2005.01.01. – 2007.12.31.) Nincs túlkoros 
játszatására lehetőség 

 



 

 

Leány utánpótlás bajnokságai, korcsoportjai 

-          U19:  (korcsoport: 2001.01.01. – 2005.12.31.) Maximum 4 fő túlkoros nevezhető, 
akik 2000.01.01-2000.12.31. között születtek 
  
-          U15: (korcsoport: 2004.01.01. – 10. életév betöltéséig). Maximum 4 fő túlkoros 
nevezhető, 2003.01.01. – 2003.12.31. között születtek.  

___________________________________________________________________________ 

 
Júliusban indul az átigazolási időszak 

Július 1-vel elindul az amatőr átigazolási időszak, amely augusztus 31-ig fog tartani. 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 - továbbiakban NYIÁB - 2018. július 1-
től, a labdarúgó évad kezdetétől előreláthatólag augusztus 31-ig tart folyamatos 
ügyfélfogadást az igazgatóság 24. számú helyiségében. 

hétfőtől - csütörtökig 08:30 óra és 15:30 óra között  

pénteki napokon 08:30 és 12:30 óra között.  

 

Fegyelmi határozatok: 

határozat 
szám egyesület büntetés oka büntetés mértéke 

II/849 Kállósemjén SE Sportszakember sportszerűtlen 
viselkedése 30.000.- Ft 

III/211 Újdombrád SE Sportszakember sportszerűtlen 
viselkedése 20.000.- Ft 

II/869 Levelek SE Sportszakember sportszerűtlen 
viselkedése Írásbeli megrovás 

II/773 Nyírbátori SC Sportszakember sportszerűtlen 
viselkedése 

3 hét eltiltás a mérkőzésekkel 
kapcsolatos sportszakemberi 
tevékenységtől 

 

Nyíregyháza, 2018. június 28.  


