
 

 

 

 
50/2017-2018. sz. körlevél 

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

 
 

Átigazolással kapcsolatos információk 

Az MLSZ SZSZB Megyei Igazgatóságának Igazolási és Átigazolási Bizottsága ismételten 
tájékoztatja a megyei sportszervezetek vezetőit és képviselőit, hogy a 2018/2019-es bajnoki 
szezonban a nyári átigazolási időszakok az alábbiak szerint alakulnak. 

1. AMATŐR LABDARÚGÓK 
U6-tól U19-es korosztályokig és a felnőtteknél: 
– július 1-től július 31. éjfélig; 
– augusztus 1-től augusztus 31. éjfélig (amennyiben az átadó sportszervezet hozzájárul az 
átigazoláshoz); 
– továbbá szeptember 1-től szeptember 30-ig (oktatási intézmény váltásakor, amennyiben 
lakcímváltozást eredményez és az oktatási intézmény, valamint a sportszervezet székhelye 
ugyanott van); 
 
Öregfiú, old boy, veterán bajnokságok labdarúgóinak: 
– július 1-től augusztus 31. éjfélig; 

2. HIVATÁSOS (PROFI) LABDARÚGÓK BELFÖLDI ÁTIGAZOLÁSAKOR 
– június 15-től augusztus 31. éjfélig; 

3. FUTSAL 
– július 1-től augusztus 31. éjfélig; 

Honlapunkon, a Letölthető dokumentumok/Igazolás, átigazolási dokumentumok fül alatt 
megtalálják az ehhez kapcsolódó legfontosabb nyomtatványokat, akárcsak az IFA 
rendszerében a bal oldali menüsorban, NYOMTATVÁNYOK fül alatt. 

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.  



 

 

Az igazgatóságunk Igazolási, Átigazolási Bizottsága 2018. július 1-től - augusztus 31-ig tart 
folyamatos ügyfélfogadást az igazgatóság 24. számú helyiségében az alábbi időrendben. 

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

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

Felhívjuk a figyelmét minden kedves csapatvezetőnek és ügyintézőnek a minél rugalmasabb 
ügyintézés érdekében, ne hagyják az utolsó pillanatra a versenyengedélyek kiváltását! 

Lehet nevezni a férfi futsal bajnokságba  

Idén is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága koordinálja a felnőtt férfi korosztályos 
Regionális Futsalbajnokság Keleti csoportját. Az igazgatóság 2018. július 23-ig várja 
elektronikus úton a Szabolcs, Hajdú és Borsod megyei csapatok jelentkezését. A nevezési díj a 
csapatok részéről 5.000 (ötezer) forint, amit az Igazgatóságunk számlaszámára kell utalni 
(11707024-20480868). Nevezni az IFA rendszeren keresztül az E-nevezés fül alatt kell. A 
bajnokság várhatóan 2018. szeptember 1. és 2019. április 30. között zajlik majd. A regionális 
Futsalbajnokság versenykiírását a szabolcs.mlsz.hu oldalt megtalálják.  

 

 

Fegyelmi határozatok: 

határozat 
szám egyesület büntetés oka büntetés mértéke 

II/860/2 Gergelyiugornyai SE Sportszakember sportszerűtlen 
viselkedése 40.000.- Ft 

II/860/3 Szikora László Sportszakemberhez nem méltó 
magatartás 

1 soron következő megyei II. 
osztályú bajnoki mérkőzéssel 
kapcsolatos sportszakemberi 
tevékenységtől eltiltva. 

III/128 Kisar SE 
Az elektronikus jegyzőkönyv 
feldolgozásához szükséges feltételek 
hiánya. 

Írásbeli figyelmeztetés. 

 

Nyíregyháza, 2018. július 10.  


