
 

28/2016-2017. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 
 

Február 14-én lezárult az átigazolási időszak 

Ezúton tájékoztatjuk a megyei labdarúgás résztvevőit, hogy a téli átigazolási időszak mind a 
felnőtt, az öregfiúk és valamennyi utánpótlás korosztályban 2017. február 14-én éjfélkor 
lezárult. Ennek megfelelően a Megyei Igazgatóság Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási 
Bizottságának személyes ügyintézése visszatért a szokásos kedd, csütörtöki napokra. 
___________________________________________________________________________ 

Új ügyviteli rendszer a megyei labdarúgásban 
Az MLSZ központ, az egyesületek által is használt informatikai rendszer az „mlsz.info" 
helyett 2017. január 6-tól az Integrált Futball Alkalmazást (továbbá: IFA) vezette be. Az IFA 
bevezetésével a sportegyesületek immár az igazolási, átigazolási, a versenyengedély kérelmi 
és a regisztrációs kártya ügyintézést is KIZÁRÓLAG ezen a rendszeren keresztül, 
elektronikus módon tudják elvégezni. Miután a bajnoki mérkőzések jegyzőkönyveinek 
feltöltése is immár az IFA rendszeren keresztül működik, ezért valamennyi egyesület 
elektronikus ügyintézőjének elemi érdeke, hogy ismerje az új ügyviteli rendszert. Az IFA 
rendszer használatával kapcsolatosan minden hétköznap személyes segítségnyújtást 
biztosítunk a Megyei Igazgatóság 23-as és 24-es irodáiban (Nyíregyháza, Egyház utca 15.). 
Az új ügyviteli rendszer az alábbi linken fut: https://ifa.mlsz.hu/Login 
 
Véget ér a műfüves nagypályás torna 
 
A héten újabb mérkőzésekkel folytatódik az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatóság által immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Műfüves nagypályás 
felkészülési torna. Az utolsó hétvége pontos menetrendje a következő 
 

Február 17. péntek 

Nyírbátor 18.30 Nagyecsed RSE – Baktalórántháza SE 

Február 18. szombat 

Nyírbátor 10.00 Rakamaz Sp. SE – Mátészalkai MTK, 12.00 Mérk-Vállaj NSE – 
Nyírcsaholy USE,  

  14.00 Nyírbátor U19 – Encsencs SE 
 
Kisvárda 10.00 Kemecse SE – Nyírkarász SE, 12.00 Újdombrád SE – Gégény FC 

Tarpa  10.00 Vámosoroszi KSE – Tarpa SC, 12.00 Barabás SE – Jánkmajtis KSE 



Február 19. vasárnap 

Nyírbátor 12.00 Nyírmeggyes SK – Levelek SE, 14.00 Kálmánháza – Hodász SBK 

Kisvárda 10.00 Tiszakanyár SE – Mándok VSE, 12.00 Ladányi TC – Ajak SE 

Tarpa 10.00 Csengeri FC – Fehérgyarmat, 12.00 Tiszakóródi SE – Milota TSZ SE 

 
Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztá
ly 

FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/524 Kiss Tamás Újfehértó felnőtt 14. § (3) b) 3 futsal mérkőzés 

II/525 Módis Dávid Nagykálló felnőtt 21. § (1) a) 3 műfüves torna 
mérkőzés 

II/526 Fejes János Vásárosnamény felnőtt 21. § (2) a) 3 műfüves torna 
mérkőzés 

II/527 Kemény Gábor Tarpa felnőtt 11. § (2) a) 1 műfüves torna 
mérkőzés 

II/528 Seres Konrád Nyírbátor felnőtt 21. § (2) a) 3 műfüves torna 
mérkőzés 

II/529 Nógrádi Sándor Biri felnőtt 11. § (2) a) 1 műfüves torna 
mérkőzés 

II/530 Juhász Gergő Csenger U19 14. § (1) b) 2 futsal U19 
mérkőzés 

II/531 Kovács 
Krisztián Csenger U20 17. § a) 1 futsal U20 

mérkőzés 

II/532 Orosz Patrik 
Béla Csenger U20 14. § (1) a) 1 futsal U20 

mérkőzés 
 

Versenybizottsági határozatok: 

170/VB: A II. Rákóczi Ferenc KSE Szakoly felnőtt, U19, U16 és U14 csapatai visszaléptek 
a Megyei I. osztályú bajnokságtól. A VB a visszalépést elfogadja, a csapatokat a bajnokságból 
kizárja. A kizárt csapatok eddig lejátszott mérkőzéseinek eredményeit (pontok, 
gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törli, a csapatokat 
pedig csoportjaik bajnoki tabellájának utolsó helyére sorolja.  

A bajnokság tavaszi idénye során a mérkőzésekre kisorsolt ellenfelek szabadnaposak lesznek, 
a le nem játszott mérkőzések után bajnoki pontok nem járnak. 

171/VB (A 169/VB határozat kiegészítése): A VB a kizárt Botpalád SE labdarúgó 
csapatának a 2016/2017. évi bajnokságban eddig lejátszott mérkőzéseinek eredményeit 
(pontok, gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törli. 

172/VB: Az Újfehértó SE - Nyírkarász KSE Megyei Férfi Futsal bajnoki labdarúgó mérkőzés 
eredményét – súlyos sérülést követő félbeszakadás miatt – a pályán elért 2:2-es eldöntetlen 
eredménnyel igazolja. 

 

Nyíregyháza, 2017. február 16.  


