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(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 

Kedd és csütörtöki ügyfélfogadás a NYIÁB-nál 

Ezúton tájékoztatjuk a megyei labdarúgás résztvevőit, hogy a téli átigazolási időszak lejártát 
követően 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 új ügyviteli rendszerként 2017. január 6-tól az Integrált Futball 
Alkalmazást (továbbá: IFA) vezette be. 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.  
Jegyzőkönyvfeltöltés a Sportszervezetek menübe belépve a Versenyeztetés/Versenynaptár 
almenüben a verseny (bajnokság) kiválasztását, majd az aktuális találkozóra kattintva a 
Mérkőzés jegyzőkönyve gombra lehet kattintani. 
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 
 
 

Elhalasztott rajt a megye II-ben 

Az egyesületek képviselőivel való egyeztetéseket követően az MLSZ Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Igazgatóság Versenybizottsága február 21-én azt a döntést hozta, hogy a pályák 
használhatatlansága miatt a megyei másodosztály mindhárom (Diamit, Nyírerdő, Kelet-
Magyarország) csoportjában és a megyei harmadosztály Szamos csoportjában a február 25-
26-ra kiírt 16. bajnoki fordulót egyöntetűen elhalasztja. A mérkőzések új időpontja a 30. 
forduló utáni hétvége, azaz 2017. június 10-11!  
A bajnokság 2017. március 04-05-én, a 17. fordulóval folytatódik. 
A rossz időjárási viszonyok, és a pályakörülmények miatt arra kérjük az egyesületeket, 
kövessenek el mindent a 17. bajnoki forduló mérkőzéseinek lejátszása érdekében, ugyanis ezt 
már nem tudjuk központilag tovább halasztani. Amennyiben szükséges, a 
Versenybizottság a műfüves pályán való mérkőzések megrendezését is engedélyezni fogja. 

___________________________________________________________________________ 

 
 



Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/533 Burjász János Milota felnőtt 14. § (2) a) 1 műfüves torna 
mérkőzés 

II/534 Gáti Szabolcs Gyulaháza felnőtt 14. § (2) a) 1 futsal mérkőzés 
II/535 Barcsay Kristóf Csenger felnőtt 14. § (2) a) 1 futsal mérkőzés 

 

Versenybizottsági határozatok: 

 

Nyíregyháza, 2017. február 24.  


