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Az igazolások elkészítésének egyetlen fóruma az igazolas.dlsz@gmail.com email cím.
1. Alapfogalmak:
Igazolás: Amikor a játékos első ízben kerül regisztrációra a Markó Lajos Városi Kispályás
Bajnokságban. Külön kezelendőő az I-IV.
I IV. osztály, a Senior osztály és az Old Boys osztály. Minden
osztályban az első regisztráció új igazolásnak minősül.
min
Az igazolásnál nincs jelent
lentősége, hogy a játékos
rendelkezik-ee korábbi IFA regisztrációval nagypályán, futsalban, vagy bármely más egyéb bajnokságban,
első regisztrációja a DLSZ bajnokságba igazolásnak minősül.
min
Átigazolás: Amikor a játékos már szerepelt korábban a Markó Lajos Városi
Városi Kispályás Bajnokságban, és
csapatot óhajt váltani. Átigazolni kizárólag az I-IV. osztályból az I-IV.
IV. osztályba, a Senior osztályból a
Senoir osztályba, az Old Boys osztályból, az Old Boys osztályba lehet.

2. Igazoláshoz/átigazoláshoz szükséges dokumentumok
dokume
2.1. Az igazoláshoz szükséges dokumentumok:
- igazolási lap hiánytalanul kitöltve-aláírva,
kitöltve
- személyi igazolvány mindkét oldalának másolata,
- állampolgársági nyilatkozat kitöltve-aláírva,
kitöltve
- fénykép (személyi igazolvány típusú),
típus
- az igazolási díj
íj befizetését igazoló bizonylat.

2.2. Az átigazoláshoz szükséges dokumentumok:
- átigazolási lap hiánytalanul kitöltve-aláírva
kitöltve aláírva (feltüntetve a labdarúgó azonosító számát is),
- személyi igazolvány mindkét oldalának másolata,
- fénykép (személyi igazolvány típusú),
típus
- az átigazolási díj befizetésének bizonylata,
- a játékos régi csapatának is alá kell írnia az átigazolási lapot (ettőll eltekintünk,
eltekintünk ha a játékos volt
csapata küld egy emailt, hogy tudomásul veszik az átigazolást, a játékosnak nincs tartozása a régi
csapata felé (pl. leadta a szerelését, nem tartozik tagdíjjal,
tagdíjjal stb.)

A beküldött dokumentumok címének tartalmazni kell a játékos nevét és a dokumendokumen
tum típusát (pl. Kiss Péter_igazoló lap). Ennek hiányában az igazolási/átigazolási
procedúra nem indul meg.
A beküldött dokumentumokon csak a dokumentumok látszódhatnak, kérjük úgy körbevágni, hogy a
háttérben található tárgyak ne látszódjanak.
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3. Igazolások/átigazolások
ok ügymenetének lehetséges módozatai
Az igazolások/átigazolások ügymenetének két lehetséges módozata van:
3.1. A csapatvezetők elküldik az ezen segédletben megfogalmazott elvárásoknak megfelelő szükséges
dokumentumokat az igazolas.dlsz@gmail.com email címre, és ezt követően
ően a DLSZ öt munkanapon
belül kiállítja a versenyengedélyt.
3.2. A csapatvezetőkk töltik fel a dokumentumokat az IFA rendszerbe, és ezt követően
követ
jelzik a
versenyengedély igényüket, amely után a DLSZ két munkanapon belül kiállítja a versenyengedélyt,
versenyengedélyt
amennyiben az igazoláshoz/átigazoláshoz szükséges dokumentumok megfelelnek ezen segédletben
megfogalmazott elvárásoknak.
Lépések az MLSZ IFA rendszerében (ifa.mlsz.hu):
-

Sportszervezetek/Ügyintézés, adminisztráció/ játékos ügyintézése menüpont alatt ki kell
választani a bal felsőő sarokban a „Sportszervezetet” (ha több csapathoz van jogosultság), a
középső menüsorból a „Igazolás, Átigazolás” fület, majd az alsó menüsorból a „Új felvitel”
menüpontot.

-

„Versenyrendszer” menüpontban az „alap versenyrendszer”-t
versenyrendszer át kell állítani „kiegészítő
versenyrendszer”-re.
re. Ekkor mellette felugrik az „Igazolás típusa” menüpont, ahol I-IV.
I
osztály
esetén a „DUNA LIGA – kispályás labdarúg”-ot,
ot, Senior bajnokság esetén a „DUNA LIGA –
Senior”-t „DUNA LIGA – Old Boys”-t kell kiválasztani.
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-

A „Tranzakció típusa” menüpont alatt ki kell választani az 1. pontban található alapfogalak
alapján vagy az „Új igazolás”-t,
igazolás” vagy az „Átigazolás”-t.

-

Az „IFA-ban regisztrált játékos?”
játékos menüpont alatt „igen”-tt kell választani, ha az
igazolandó/átigazolandó játékos rendelkezik már IFA regisztrációval, illetve kóddal. A „nem”„nem”
et kell választani, ha nincs korábbi IFA regisztrácója.
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-

„igen” válasz esetén felugrik az alábbi „Személyválasztó”
„Személyválasztó” ablak, ahol a beazonosításhoz meg
kell adni a játékos „Anyja nevét” és a „Születési helyét”. Amennyiben ez a két adat nem
elegendő a beazonosításhoz, egy újabb, immár tetszőleges
tetsz
mező kitöltése szükséges.
A játékos megtalálása után a személyes adatai betöltődnek
dnek a rendszerbe. A „Játékos új
státusza” menüpont alatt ki kell választani az „amatőr”-t.
„amat

- „nem” válasz esetén fel kell tölteni a játékos személyes adatait, majd a „Játékos új státusza”
menüpont alatt ki kell választani az „amatőr”-t.
„amat
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-

Kíván most versenyengedélyt is igényelni?”
igényelni?” menüpont alatt ki kell választani az „igen”-t.
„igen”
„Kíván
Ekkor a felette felugrik a „Versenyengedély
„
típus”” menüpont, ahol ki kell választani az „X
Egyéb” lehetőséget.
Az „Igazolás státusza” menüpontot át lehet állítani
állítani „beadottra”, de maradhat „feltöltés alatt” is,
mert a dokumentumok hiánytalan feltöltése után a rendszer rá fog kérdezni, hogy kéri-e
kéri az
igazolás státuszát beadottra módosítani.
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-

Ezt követően megkezdődhet
ődhet a dokumentumok feltöltése.
felt
. Igazolásnál a következők:
- „Személyazonosságot
Személyazonosságot igazoló dokumentum”
dokumentum
- „Játékos fotó”
- „2. számú melléklet” (állampolgársági nyilatkozat)
- „Igazoló lap”
- „Anyakönyvi kivonat” (elfogadjuk a személyi igazolvány másolatát is)
- „Személyi igazolvány másik oldala” (ezt akkor kell feltölteni,
feltölteni, ha az első
els feltöltésnél csak
az egyik oldal került feltöltésre)

-

Igazolásnál a következők:
ők:
- „Személyazonosságot igazoló dokumentum”
- „Játékos fotó” (nem minden esetben kéri a rendszer)
- „Átigazoló lap”
- „Pénzügyi megállapodás” (lehet egy üres
üres oldal, vagy a levélhez csatolt fájl)
- „Számlamásolat”” (lehet egy üres oldal, vagy a levélhez csatolt fájl)
7

-

-

„Átutalási bizonylat”” (lehet egy üres oldal, vagy a levélhez csatolt fájl)
„Személyi igazolvány másik oldala” (ezt akkor kell feltölteni, ha az első
els feltöltésnél csak
az egyik oldal került feltöltésre)

Ezt követően
en meg kell nyomni a „Ment és Bezár” virtuális gombot, majd jelezni a DLSZ
Versenybizottság felé a Versenyengedély igényt az igazolas.dlsz@gmail.com email címen.
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Részlet a Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírásából
10. Igazolás, átigazolás
• A leigazolás és átigazolás menetét a „DLSZ Átigazolási segédlet
s
” tartalmazza, amely a
leigazoláshoz és átigazoláshoz szükséges formanyomtatványokkal
formanyomtatványokkal együtt megtekinthető
megtekinthet és
letölthetőkk a DLSZ honlapjáról (https://dlsz.hu/dokumentumtar).
(
•

Játékost leigazolni egész évben van lehetőség,
lehet ség, kivéve a bajnokságok utolsó három
hár
fordulójának
megkezdésétől július15-ig
ig terjedő
terjed időszak, valamint a december 1-től január 15-ig terjedő időszak.
„Diablo” III. és IV. osztályban nem lehet leigazolni játékost június1-ttől július 15-ig, illetve a
december 1-től január 15-ig
ig terjedő
terjed időszakban.

•

Átigazolni július 15-tőll az adott (vagy érintett) bajnokság(ok) kezdetéig, valamint téli szünetében
(kivéve a december 1-től január 15-ig terjedő időszak) van lehetőség. Átigazolási időn
id kívül akkor
sem lehet átigazolni, ha az osztály valamennyi csapata hozzájárul.

•

Az új igazolás és az átigazolás elkészítési ideje, a hiánytalanul beérkezett dokumentációk
beérkezését követő öt munkanap. Amennyiben a dokumentum feltöltést a csapat végzi el, az új
igazolás és az átigazolás elkészítési ideje,
ideje, a hiánytalanul feltöltött dokumentációk bejelentését
követő kettő munkanap.

•

Azok az igazolások, amelyek a bajnoki idény kezdetéig, illetve a bajnoki idény közben kettő
kett hét
alatt nem kerülnek átvételre, visszavonásra kerülnek. Igény esetén az igazolási/átigazolási eljárás
későbbiekben
bbiekben újra elindítható.

•

A benevezett, de nem induló, illetve a bajnokság közben visszalépett, vagy kizárt csapat játékosait
legkorábban a következőő nyári átigazolási időszakban
id szakban lehet leigazolni. Kivételt képeznek azon
visszalépett csapatok játékosai, akiknek a csapata a megszűnését
megsz nését a DLSZ felé jelezte (16.pont
(16.p
1.
bekezdés), és a csapat megszűnését
megsz
megelőzően a mérkőzések
zések legalább 75 %-án
%
pályára léptek.
Nyári szünetben megszűnt
űnt csapat játékosait az átigazolási időszak
id szak befejeződése
befejez
után is át lehet
igazolni.

•

Az a játékos, aki egy évig nem lépett pályára és nincs
nincs tartozása a DLSZ, vagy a volt csapata
irányába, bajnokság közben is átigazolható.

•

Elveszett vagy megrongálódott
ngálódott igazolás cseréje 1.500
1.5 Ft.

•

Idény közbeni (téli átigazolási időszak)
id
csapatnév változás adminisztrációs díja 7.500
7
Ft.

•

Új csapat alakulása esetén
tén az új igazolások kiadása 500
5 F/fő (maximum 12 darab esetén).

DLSZ Versenybizottság
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