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IFA oktatások januárban 

Ezúton tájékoztatjuk a megyei futball résztvevőit, hogy az MLSZ 2017 januárjában 
bevezeti az új ügyviteli rendszerét, az Integrált Futball Alkalmazást (IFA), amely a 
jelenleg használt mlsz.info rendszert hivatott felváltani. A program megismertetéséhez 
január hónapban (a program élesítését követően) több helyszínen oktatást fogunk tartani. 
Kérjük a csapatokat, hogy a zökkenőmentes átállás érdekében vegyenek részt a 
képzéseken! Az oktatások pontos helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben 
tájékoztatjuk Önöket. 

Kérjük, hogy a betelt sportorvosi lapok kicserélését, és a futsal utánpótlás bajnokságokra 
nevező egyesületeknél a gyerekek futsal versenyengedély kiváltását minél hamarabb – 
(legkésőbb december 16-ig) - legyenek szívesek az Igazgatóságunk, Nyilvántartási, 
Igazolási és Átigazolási Bizottságánál elkészíttetni, hiszen az mlsz.info rendszert 
december 19-én lekapcsolják! 

_________________________________________________________________________ 

Jelentkezhetnek a téli felkészülési tornáinkra 

A hagyományoknak megfelelően az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 
ezúttal is szervez kispályás valamint nagypályás felkészülési tornákat a megyei 
osztályokban szereplő felnőtt korosztályú csapatok részére a téli holtszezonban.  

A IV. Nyírerdő Kupa kispályás teremtornát 36 csapat részére fogjuk kiírni. A három 
vasárnapon át tartó teremtorna 2017. január 15-én fog rajtolni hat megyei csarnokban.  

Az 5. alkalommal megrendezésre kerülő nagypályás műfüves labdarúgó tornát pedig 
ezúttal három helyszínen (Nyírbátor, Kisvárda, Tarpa) bonyolítjuk le. A négy hétig tartó 
szabadtéri torna január 28-án rajtolna mindhárom helyszínen. A két tornával kapcsolatos 
részletes információk és versenykiírások már fent vannak honlapunkon a szabolcs.mlsz.hu 
oldalt. 
_________________________________________________________________________ 

 

 



Tavaszi bajnoki rajtok időpontjai 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Csapatvezetőket a 2016-2017-es bajnokság tavaszi 
szezonjának tervezett indulási időpontjairól.  

A Kelet-Takarék Megyei I. osztály, valamint mindhárom (Diamit, Nyírerdő, Kelet-
Magyarország) megyei II. osztály felnőtt és U19-es pontvadászata 2017. február 25-26-i 
hétvégén folytatódik a 16. forduló mérkőzéseivel.  

A megyei III. osztályú bajnokságban, a 16 csapat részvételével rajtoló Szamos csoport 
szintén a 2017. február 25-26-i hétvégén kezd tavasszal. A kevesebb egyesületet 
felvonultató Rétköz, Szatmár, Nyírség és Szabolcs csoportokban pedig 2017. március 
11-12-én indul a tavaszi szezon, ahogy a megyei U16-os pontvadászatban is.  

Az U14-es csoportok pedig a megyei felnőtt női bajnoksággal egyetemben előreláthatólag 
március 17-én pénteken fognak rajtolni.   

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tavaszi szezon rajtja szélsőséges időjárási körülmények 
esetén tolódhat. 

Téli átigazolási időszakhoz információk 

A 2016-2017-es bajnokság téli átigazolási időszakában csak akkor igazolhat át labdarúgó 
(utánpótlás és felnőtt egyaránt) más egyesülethez, ha az átadó klub elengedi őt, azaz aláírja 
és lepecsételi az átigazolási lapot.  

Szintén fontos információ, hogy a 19 év feletti labdarúgóért is lehet működési 
költségtérítést kérni, melynek maximális összege a NYIÁSZ 18. oldalt található „A” 
táblázatban van feltüntetve. Viszont a felnőtt labdarúgóknál az átadó sportszervezet a teljes 
összegről lemondhat írásban, azaz ingyen is elengedheti játékosát. (A 19 év alattiaknál a 
„B” jelű táblázatban látható összeg minimum 10 %-át továbbra is köteles kifizetni az 
átvevő, csak a fennmaradó 90 %-ról mondhat le az átadó klub!) 

Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét az érvényben lévő Nyilvántartási, Igazolási és 
Átigazolási Szabályzat 18. oldalán található „A” és „B” jelű táblázat, és az alatta található 
magyarázat figyelmes tanulmányozására.  

________________________________________________________________________ 

Versenybizottsági határozatok: 
 

- 162/VB: A Gyulaháza KSE egyesülete óvást nyújtott be a Gyulaháza KSE – Ibrány 
SE felnőtt labdarúgó mérkőzésen történtek tárgyában. A VB az óvásnak helyt adott, 
a mérkőzés eredményét megsemmisítette és a mérkőzés újrajátszását rendelte el. A 
mérkőzés új időpontja: 2016. december 11. vasárnap 13.00 óra, helyszín: 
Nyíregyháza, Városi Stadion műfüves pálya.  

 
- 164/VB: Szamossályi felnőtt csapatának első alkalommal történő ki nem állása a 

Penyige – Szamossályi mérkőzésen. A VB a mérkőzés 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a 
Penyige SE csapata javára igazolja.  

 



 
 
Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ paragrafus eltiltás mértéke 
II/511 Bégány Balázs Nyírgyulaj U17 11. § (2) a) 1 futsal 

 
  

Fegyelmi határozatok: 

 
határozat 

szám egyesület büntetés oka büntetés mértéke 

III/139 Napkor SE Sportszakember sportszerűtlen viselkedése 25.000.- Ft 

III/167 Bashalom SE 
Rendezési hiányosság. Az elektronikus 
jegyzőkönyv feldolgozásához szükséges 
feltétel hiánya. 

50.000.- Ft 

II/509 Szatmárcseke KSE Jogosulatlan játék Írásbeli megrovás. 
 

 
 
Nyíregyháza, 2016. december 08. 

 


