
 

47/2016-2017. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 
 
 

Bajnoki rajt 

A megyei I. és II. osztályú felnőtt és U19-es bajnokságokban a 2017/2018-as szezon rajtja 
2017.augusztus 12-13.-a , az őszi szezon tervezet vége 2017. november 18-19-i hétvége. A 
megyei harmad osztályban a beérkezett nevezések után kialakított csoportok létszámától függ 
majd a rajt ideje, akárcsak az U16-os és U14-es utánpótlás bajnokságainkban. A Magyar Kupa 
megyei selejtezőjének első fordulójának időpontja ugyan a nevező csapatok létszámától függ 
majd, ám várhatóan 2017. augusztus 5-6-i hétvégén lesz a rajt.  

__________________________________________________________________________ 

Női és Leány bajnokságainkra is lehet nevezni 

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága a 2017-2018-as szezonban is meg 
kívánja rendezni a három-negyed pályás felnőtt női és a keresztpályás leány U15-ös 
bajnokságát. A bajnokságok versenykiírásai a szabolcs.mlsz.hu weboldalt a Letölthető 
dokumentumok/2017-2018-as versenykiírások menü alatt megtalálhatóak. Nevezni 2017. 
július 20. csütörtök 16.00 óráig lehet a szükséges dokumentumok hiánytalan leadásával. 

___________________________________________________________________________ 

Regionális futsal bajnokság indul 

A Magyar Labdarúgó Szövetség a szakág folyamatos fejlődésére való tekintettel 2017 őszétől 
a felnőtt férfi futsal NB II mezőnyét 2 csoportosra szűkíti, és ezzel párhuzamosan létrehozza a 
Regionális Futsalbajnokságot. A keleti régióban – ahová Szabolcs, Hajdú és Borsod megyei 
csapatok nevezhetnek - a pontvadászat szervezését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatóság fogja ellátni. A bajnokság várhatóan 2017. szeptember 1. és 2018. április 30. között 
zajlik majd. A Regionális Futsalbajnokság általános versenykiírásában foglalt fontosabb 
információkat a szabolcs.mlsz.hu weboldalt találják, vagy érdeklődjenek igazgatóságunknál. 

___________________________________________________________________________ 

Versenykiírások és nevezési lapok a honlapon 

Felhívjuk az egyesületek figyelmét, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság által 
szervezett 2017/2018-as évi bajnokságaink, és a Magyar Kupa versenykiírásai 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! 

__________________________________________________________________________________ 

Díjaztuk a legjobbakat 

Pénteken délután a Megyeháza Dísztermében került sor a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának díjátadó ünnepségére. Az eseményen az 
Igazgatóság által 2016-2017-es szezonban szervezett 22 bajnokságának dobogósait, 
gólkirályait és a sportszerűségi verseny győzteseit ismerték el. Az eseményen a díjakat Szalacsi 
Árpád megyei elnök mellett a társadalmi elnökség tagjai és a bizottságok elnökei adták át, a 
gólkirályok pedig Rudolf Gergelytől, a Nyíregyháza Spartacus korábbi válogatott 
futballistájától vehették át a megérdemelt díjukat. A rendezvényről készült fotók 
a szabolcs.mlsz.hu oldalt a lap alján található Megyei Galériák albumban tekinthetik meg. 

___________________________________________________________________________ 

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.július 01-szeptember 15. között 

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

pénteki napokon 08:30 és 12:30 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 

Fegyelmi határozatok: 
 

szám név egyesület korosztály FSZ 
paragrafus eltiltás mértéke 

II/1011 Sitku Dániel Levelek SE U19 11 § (2) a) 1 bajnoki 

II/1012 Kereszti Tamás Vámosoroszi KSE U19 14 § (2) a) 2017.09.12.-
2017.09.31. 

II/972/1 Rudnák Norbert Tisztaberek SE  felnőtt 14 § (2) a) 2017.06.06-
2017.09.15. 

 
Fegyelmi határozatok: 
 
határozat 

szám egyesület neve büntetés oka büntetés mértéke 

II/1007 Tiszalöki VSE jogosulatlan játék írásbeli figyelmeztetés 

II/1008 Tuzsér SE jogosulatlan játék írásbeli figyelmeztetés 

III/256/2 Vitka SE sportszakember súlyosan 
sportszerűtlen viselkedés 

Bodó Imre minden labdarúgással 
kapcsolatos tevékenységtől 

eltiltva 2017.08.31.-ig 

III/259 Hermánszeg FC sportszervezet részéről 
elkövetett fegyelmi vétség 10.000 Ft 

III/259 Szamossályi SE sportszervezet részéről 
elkövetett fegyelmi vétség 10.000 Ft 

 



 

Versenybizottsági határozatok: 

374/VB: Nagykállói VSE U14-es csapatának első alkalommal történő ki nem állása a 
Nyírmadai ISE – Nagykállói VSE mérkőzésen. A VB a mérkőzés 3 pontját 3:0-s 
gólkülönbséggel a Nyírmadai ISE javára igazolja. Írásbeli figyelmeztetés. 

375/VB: Mándok VSE U14-es csapatának első alkalommal történő ki nem állása a 
FILO SE – Mándok VSE mérkőzésen. A VB a mérkőzés 3 pontját 3:0-s 
gólkülönbséggel a FILO SE javára igazolja. Írásbeli figyelmeztetés. 

376/VB: Kemecse SE U16-os csapatának első alkalommal történő ki nem állása a 
Tiszavasvári SE – Kemecse SE mérkőzésen. A VB a mérkőzés 3 pontját 3:0-s 
gólkülönbséggel a Tiszavasvári SE javára igazolja. Írásbeli figyelmeztetés. 

 

Nyíregyháza, 2017. június 21.  


