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haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 

Eltiltott játékosok szerepeltetéséhez fontos tudnivaló 

Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy az őszi utolsó játéknapon – a 15. fordulóban – az 5. 
sárga lapot begyűjtő labdarúgók 1 mérkőzéses eltiltása a "soron következő 
bajnoki mérkőzésre" szól. Azaz, a játékosnak az eltiltását azon a találkozón kell letöltenie, 
amikor csapata először lép pályára tavasszal! Ugyanez vonatkozik azokra a játékosokra, akik 
kiállításuk után bajnoki mérkőzésre/mérkőzésekre szóló eltiltást kaptak. Természetesen az 
időtartamra történő eltiltásban részesülő labdarúgók addig a napig nem léphetnek pályára, 
amíg az eltiltásuk tart. 

___________________________________________________________________________ 

Fegyelmi tárgyalások keddenként 

Tájékoztatjuk a megyei futballban szereplőket, hogy hosszú évek hagyományainak 
megfelelően az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága 
továbbra is minden héten, a hétvégi fordulókat követő kedden 16.30 órától tartja 
tárgyalásait az igazgatóság 23-as számú irodájában. Amennyiben ehhez képest más 
időpontban szükséges a Fegyelmi Tárgyalások megtartása, arról honlapunkon időben 
tájékoztatjuk egyesületeinket. 

__________________________________________________________________________ 

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 

Díjaztuk 2016 legjobbjait 

Február 28-án ünnepélyes keretek között díjazta a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 2016. év legeredményesebb megyei csapatait, játékosait, 
edzőit és a labdarúgásért dolgozókat. Az ünnepségen összesen 12 kategóriában adták át a 
legjobbaknak a díjakat Szalacsi Árpád Megyei Elnök és Kvaka Árpád Megyei Igazgató urak. 
Az országos megyeválogatottak tornáján, majd az UEFA Régió Kupán szereplő szabolcsi 
együttes remek szereplésének köszönhetően a stábtagokat különdíjjal jutalmazta az 
Igazgatóság. Az MLSZ Megyei Igazgatóságának munkatársai valamennyi díjazottnak 
gratulálnak! 

2016. év díjazottjai 
 
2016. év női labdarúgója: Lesku Judit (Ófehértó SE) 
2016. év férfi labdarúgója: Igor Bogdanovic (Balkány SE) 
2016. év férfi utánpótlás labdarúgója: Ötvös Bence (Bozsik Akadémia, Nyíregyháza Sp.) 
2016. év női labdarúgó csapata: Nyírség NSC 
2016. év férfi labdarúgó csapata: Rakamazi Spartacus SE 
2016. év utánpótlás csapata: Levelek SE U19 
2016. év futsal csapata: Nyírgyulaj KSE 
2016. év férfi felnőtt labdarúgó edzője: Mirgai László (Balkány SE) 
2016. év utánpótlás edzője: Fecsku István (GFSE Oros) 
2016. év női edzője: Szabó István (Várda SE) 
2016. év aktívája, Kocsis Sándor díj: Dr. Székely Tibor 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Labdarúgásáért díj: Dr. Kárpáti Csaba 

Különdíjasok: UEFA Régió Kupa szereplésért a magyar válogatott stábja 

Gerliczki Máté, Kiss Gábor, Molnár Zoltán, Bekecs Sándor, Nagy Enikő 
_________________________________________________________________________ 
 
Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/536 Dancs Dávid Csenger FC U15 21. § (2) b) 

2017. 02. 28-tól 
2017. 03. 31-ig 
mindennemű 
mérkőzés 

II/537 Bandula Gusztáv Csenger FC U15 21. § (3) a) 

2017. 02. 28-tól 
2018.12. 31-ig 
mindennemű 
mérkőzés 

II/538 Marics István Baktalórántháza VSE felnőtt 16. § a) 1 bajnoki 
 



Fegyelmi határozatok: 
 

határozat 
szám egyesület büntetés oka büntetés mértéke 

III/167/2 Bashalom SE Rendezési hiányosság. Internethiány. 

10.000.- Ft. Két 
soron következő 
hazai mérkőzés 
rendezési jogának 
megvonása. 

 

Versenybizottsági határozatok: 

- 178/VB a Varsány- Unió FC egyéb okok miatt visszalépett a Megyei III. osztály 
Rétköz-csoport bajnokságtól, így a Versenybizottság a csapatot kizárja a 
bajnokságból, eredményeit törli, és a bajnokság során a mérkőzésre kisorsolt ellenfelei 
szabadnaposok lesznek.  

- 179/VB: A Mándok VSE felnőtt csapatának első alkalommal történő ki nem állása az 
V. Műfüves Nagypályás Felkészülési tornán a Gyulaháza KSE – Mándok VSE 
mérkőzésen. Írásbeli figyelmeztetés. A VB a mérkőzés 3 pontját, 3-0-s 
gólkülönbséggel a Gyulaháza KSE csapatának javára igazolja.  

- 180/VB: A Csenger FC felnőtt csapatának első alkalommal történő ki nem állása az V. 
Műfüves Nagypályás Felkészülési tornán a Fehérgyarmat FC – Csenger FC 
mérkőzésen. Írásbeli figyelmeztetés. A VB a mérkőzés 3 pontját, 3-0-s 
gólkülönbséggel a Fehérgyarmat FC csapatának javára igazolja. 

Nyíregyháza, 2017. március 01.  


