
 

46/2016-2017. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 
 

Versenykiírások és nevezési lapok a honlapon 

Felhívjuk az egyesületek figyelmét, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
által szervezett 2017/2018-as évi bajnokságaink versenykiírás tervezetei már fent vannak a 
szabolcs.mlsz.hu weboldalunkon. (Letölthető dokumentumok/2017-2018-as kiírások). A 
nevezési dokumentációk is elérhetőek a honlapunkon (letölthető dokumentumok/Nevezési 
dokumentumok 2017/2018). A nevezések beérkezésének határideje, 2017. július 07. péntek 
12.00 óra. Éppen ezért kérjük az egyesületek képviselőit, hogy a szükséges dokumentációk 
(NAV-igazolás, cégkivonat) beszerzéseit kezdjék meg! 

_________________________________________________________________________________ 

Magyar Kupa nevezés július 7-ig 

A kupasorozatban kötelezően csak a megyei első osztályú bajnokságban szereplő 
csapatoknak kell részt vennie, a Megye II. és III. osztályú együttesek pedig nevezhetnek, ha 
akarnak. A bajnokságokkal ellentétben – ahol 90 %-os a támogatottság - a Kupa költségei 
csupán 50 %-ban támogatottak (nevezési díj, játékvezetői díj). Ami azt jelenti, hogy az 
egyesületek által befizetendő nevezési díj összege 25.000 forint.  A nevezési határidő itt is 
2017. július 07. péntek dél. A Magyar Kupa megyei selejtezőinek rajtja a nevező csapatok 
számától függ, ám a legtovább jutott csapatokat szeptember elejéig fel kell adni az országos 
főtáblára. A leghamarabbi kezdési időpont 2017. augusztus 5-6 hétvége lehet. 
A Magyar Kupa Versenykiírása az MLSZ Megyei Igazgatóság honlapján, 
a szabolcs.mlsz.hu oldalt a Letölthető dokumentumok/2017-2018-as Versenykiírások alatt 
megtalálható, a nevezési lapja pedig a Letölthető dokumentumok/nevezési 
dokumentumok alatt. 

__________________________________________________________________________ 

Július 1-től lehet átigazolni 

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. Kérdéseikkel a 
NYIÁB munkatársait az ügyfélfogadási időben lehet keresni személyesen, vagy telefonon a 
42/316-069-es számon. 



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Igazolási, Átigazolási Bizottsága - 
továbbiakban NYIÁB - 2017. július 1-től, a labdarúgó évad kezdetétől előreláthatólag 
szeptember 15-ig tart folyamatos ügyfélfogadást az igazgatóság 24. számú helyiségében. 

Ügyfélfogadási rend 2017.07.01-09.15. között 

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

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

Szeptember 15-től kedden és csütörtökön 08.30-15.30 óra között. 

Átigazolási időszakok: LABDARÚGÁSBAN: 

1. Felnőtt labdarúgók esetében (19 év feletti) 

2017. július 1-től augusztus 31. éjfélig 

2. UTÁNPÓTLÁS korosztályok esetén U6 és U19 korosztályok  

2017. július 1-től – augusztus 31. éjfélig 

Szeptemberben oktatási intézmény váltás esetén, amennyiben az lakcím változással is jár. 

A felnőtt és utánpótlás korosztályoknál júliusban szabadon átigazolhatnak a játékosok, azaz 
nem kell az átadó klub engedélye. Ám az up. esetében a működési költségtérítés minimális 
összegét akkor is ki kell fizetnie az átvevőnek (NYIÁSZ, 17. oldal). Augusztus 1.-től 
augusztus 31. éjfélig csak akkor lehet átigazolni, amennyiben az átadó sportszervezet 
hozzájárul az átigazoláshoz 
_________________________________________________________________________________ 

Fiú utánpótlás bajnokságaink 2017 ősztől 

Az előző esztendőkhöz képest nincs változás a megyei bajnokságban szereplő egyesületeink 
kötelezően indítandó utánpótlás korosztályú csapatok és a részükre kiírt bajnokságok 
tekintetében. A megyei I. osztályú felnőtt bajnokságba nevező egyesületnek az U19, U16-
os bajnokságba kell indítania csapatot az U14 ajánlott a részükre, emellett a Bozsik 
Egyesületi Programban is részt kell venniük. A megyei II. osztályú felnőtt bajnokságba 
nevező egyesületnek az U19-es bajnokságba kötelező indítani csapatot, az U16 és U14 
ajánlott. A megyei III. osztályú felnőtt egyesületeknek pedig az utánpótlás bajnokságok 
bármelyikébe indíthat csapatot.  

A 2017/2018-as szezon SZSZB Megyei fiú utánpótlás bajnokságai, korcsoportjai 

• Megyei I. osztály U19  (korcsoport: 1999.01.01. -2002.12.31) Maximum 5 fő 
túlkoros nevezhető, akik a pályán egyidőben egyszerre is szerepeltethetőek. A 
túlkorosak 1997.01.01 – 1998.12.31. között születettek lehetnek. 

• Megyei II. osztály U19 (korcsoport: 1999.01.01. – 2003.12.31.) Maximum 5 fő 
túlkoros nevezhető, akik a pályán egyidőben egyszerre is szerepeltethetőek. A 
túlkorosak 1997.01.01 – 1998.12.31. között születettek lehetnek. 

• U16 (korcsoport: 2002.01.01. – 2004.12.31.) Nincs túlkoros játszatására lehetőség! 
• ¾ pályás U14, 8+1 fővel (korcsoport: 2004.01.01. – 2006.12.31.) Nincs túlkoros 

játszatására lehetőség 

__________________________________________________________________________ 



Figyelmeztető (sárga) lapok nyilvántartása 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a figyelmeztető (sárga) lapok nyilvántartása és nyomon 
követése az egyesületek felelőssége. Ehhez segítséget nyújt az adatbank.mlsz.hu, illetve az 
ifa.mlsz.hu weboldal. 
 
 
Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/989/1 Földi József Nagykállói VSE U19 11. § (2) b) 2017.06.13-tól 
2017.06.30-ig 

II/994 Rózsa Dávid Beregdaróc SE felnőtt 14. § (2) a) 2 bajnoki 

II/995 Pásztor András Nábrád SE felnőtt 11. § (2) a) 1 bajnoki 

II/996 Rakonczai Tamás Ladány TC felnőtt 21. § (1) a) 2 bajnoki 

II/997 Demeter Attila Ladány TC felnőtt 21. § (2) a) 3 bajnoki 

II/999 Lengyel László Encsencs SE felnőtt 11. § (2) a) 1 bajnoki 

II/1000 Csoba László Terem SE felnőtt 21. § (2) a) 3 bajnoki 

II/1001 Borbély Dávid Tuzsér SE U16 11. § (2) b) 2017.08.21-től 
2017.09.15-ig 

II/1002 Rácz Gusztáv Levelek SE U16 11. § (2) b) 2017.08.21-től 
2017.09.30-ig 

II/1003 Kiss Patrik Lajos Tyukod FC U19 11. § (2) a) 2017.08.12-től 
2017.08.20-ig 

II/1005 Váradi Tamás Nyírmadai ISE U19 21. § (2) b) 2017.08.12-től 
2017.09.15-ig 

II/1006 Oláh Tibor Nikolasz Kemecse SE U19 11. § (2) a) 2017.08.12-től 
2017.08.20-ig 

III/265 Baráth László Vitka SE felnőtt 14. § (2) a) 1 bajnoki 
 
 
Fegyelmi határozatok: 
 
határozat 

szám egyesület büntetés oka büntetés mértéke 

II/905 Nagyhalászi SE A rend biztosításának hiánya 

20.000.- Ft és a jogerőre emelkedést 
követő soron következő 1 hazai 
mérkőzésen sportszövetségi ellenőr 
fogadása és eljárási költségeinek viselése 

II/986 Kemecse SE Sportszakember súlyosan 
sportszakember viselkedése 15.000.- Ft 

II/851 Baktalórántháza 
VSE Jogosulatlan játék Írásbeli figyelmeztetés 

 
 

Egy mérkőzésen kapott 5 vagy több sárga és piros lapok miatti büntetés: 

- II/992  Nábrád SE  4 sárga, 1 piros lap  6000.- Ft 
- II/993  Encsencs SE  4 sárga, 1 piros lap  6000.- Ft 

 

 



Versenybizottsági határozatok: 

- 367/VB: Geszteréd FC U19-es csapatának első alkalommal történő ki nem állása a 
Kállósemjén SE – Geszteréd FC mérkőzésen. A VB mérkőzés 3 pontját 3:0-s 
gólkülönbséggel a Kállósemjén SE javára igazolja. Írásbeli figyelmeztetés. 

- 368/VB: Újdombrád SE U19-es csapatának első alkalommal történő ki nem állása a 
Nyírkarászi KSE – Újdombrád SE mérkőzésen. A VB mérkőzés 3 pontját 3:0-s 
gólkülönbséggel a Nyírkarászi KSE javára igazolja. Írásbeli figyelmeztetés. 

- 369/VB: Túrricse SE felnőtt csapatának első alkalommal történő ki nem állása a Kisar SE – 
Túrricse SE mérkőzésen. A VB mérkőzés 3 pontját 3:0-s gólkülönbséggel a Kisar SE javára 
igazolja. Írásbeli figyelmeztetés. 

- 370/VB: RSE Nagyecsed U16-os csapatának harmadik alkalommal történő létszámhiányos 
kiállása a Nyírgyulaj KSE – RSE Nagyecsed mérkőzésen. 1 büntetőpont levonása a felnőtt 
csapattól. 

- 371/VB: Csenger FC U19-es csapatának első alkalommal történő létszámhiányos kiállása a 
Nyírcsaholy USE – Csenger FC U19-es mérkőzésen. Írásbeli figyelmeztetés. 

- 372/VB: Dombrád SE U19-es csapatának első alkalommal történő létszámhiányos kiállása 
a Kék SE – Dombrád SE U19-es mérkőzésen. Írásbeli figyelmeztetés. 

- 373/VB: Gávavencsellő SE U14-es csapatának első alkalommal történő létszámhiányos 
kiállása a Fiatal Gyémántok – Gávavencsellő SE U14-es mérkőzésen. Írásbeli 
figyelmeztetés. 

 

Nyíregyháza, 2017. június 14.  

 

 

 

 

 


