
 

48/2016-2017. sz. körlevél 
(Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, 

haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) 
 

Július 7-ig kell leadni a nevezéseket 

Felhívjuk az egyesületek figyelmét, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság által 
szervezett 2017/2018-as évi bajnokságaink, és a Magyar Kupa versenykiírásai 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.  A nevezési dokumentációkat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az 
Igazgatóságra. (4400 Nyíregyháza, Egyház út 15. Fsz. 23.) 

___________________________________________________________________________ 

Fiú U17-es futsal bajnokság indulna 

A megyei futsalbázis kiszélesítése érdekében az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatósága ebben az esztendőben az U17-es fiúk részére futsal bajnokságot ír ki. A 
korosztályos futsal bajnokságra 6.000 forintos nevezési díj befizetése mellett 2017. augusztus 
10-ig lehet nevezni. A pontvadászat megfelelő számú jelentkező csapat esetén csütörtök esti 
játéknapokkal idén októbertől, egészen 2018 márciusági tartana. A bajnokságban 2001. január 
1- 2003.12.31. között született labdarúgók vehetnek részt. A bajnokság versenykiírását és 
nevezési lapját a szabolcs.mlsz.hu oldalt a Letölthető dokumentumok között megtalálják. 
___________________________________________________________________________ 

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 a Letölthető dokumentumok/ 2017-2018-
as versenykiírások alatt.  

 

 



Augusztusban kezdünk 

A megyei I. és II. osztályú felnőtt és U19-es bajnokságokban a 2017/2018-as szezon rajtja 
2017.augusztus 12-13, 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. 
_________________________________________________________________________________ 

Elindul az átigazolási időszak 

Július 1-vel elindul az amatőr átigazolási időszak. 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. 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. 

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, amennyiben a labdarúgó lenyilatkozza hogy nem kíván 

tovább ott futballozni. 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. 

Fegyelmi határozatok: 
 
határozat 

szám egyesület neve büntetés oka büntetés mértéke 

II/1009 Tiszakanyár SE rendezési hiányosság 15.000 Ft 

II/1010 Nyírmadai ISE szurkolók viselkedése 15.000 Ft 
 

Nyíregyháza, 2017. június 29.  


