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1.) BEJELENTKEZÉS, ÚJ JELSZÓ IGÉNYLÉS 
 

Belépés az IFA rendszerbe: 
 

A böngésző (Google Chrome , Mozilla Firefox , Internet Explorer (11 vagy magasabb verzió) címsorába be kell gépelni: 

https://ifa.mlsz.hu 
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Amennyiben néhány percen belül nem érkezik meg az ideiglenes jelszó e-mailben 
 
A technikai segítségnyújtást („nem tudok belépni”, „lefagyott”, „mi a jelszó”, stb.) az MLSZ Informatika biztosítja. 

Küldeni kell egy e-mail a következő címre: 

 

ifa_support@jet-sol.hu 
 
 
Az e-mailben a következő adatok feltétlenül szerepeljenek: 
 
Az IFA rendszert használni kívánó személy 
 

 neve, 
 azonosító kódja, 
 e-mail címe, 
 annak a sportszervezet az MLSZ kódja, amely ügyeit intézni kívánja! 
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2.) SPORTSZERVEZETI KAPCSOLATTARTÓK 
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Az igazolás felvitelének munkamenete 
 

A menüpont, amit használni kell: Sportszervezetek > KAPCSOLATTARTÓK 

 
Ezen a felületen kezelhetők a sportszervezet kapcsolattartói, akik az IFA rendszert a meghatározott jogosultságuknak megfelelő menüpontokban 
használhatják. 
 
Lehetőségek: 
Új felvitel: A sportszervezethez a meglévőkön kívül új kapcsolattartó rendelhető (regisztráció számmal kell rendelkeznie az IFA-ban!). 
Módosít: A kiválasztott kapcsolattartó adatainak, jogosultságának módosítására ad lehetőséget. 
Megtekint: A kiválasztott kapcsolattartó tárolt adatai megtekinthetők. 
Töröl: A kapcsolattartók közül törölhető személy (más egyesülethez távozik, visszavonul, stb.) 
 
ÚJ FELVITEL: 
 
* A piros csillaggal megjelölt rovatokat KÖTELEZŐ kitölteni! 
 

Kód:  ikonra kattintva új ablak nyílik > Személy keresése, kiválasztása ablak 

 (A fejlécben található Név mezőbe a beírandó az új kapcsolattartó neve, majd az enter billentyű lenyomása. Amennyiben gyakori 
nevet keresünk, javasolt a Születési dátum mezőbe is beírni a megfelelő adatot, majd a két mező kitöltését követően ENTER-T 
nyomni.) 

 A megjelenő névre kattintva automatikusan bekerülnek a kiválasztott személy adatai a Sportszervezet kapcsolattartó felvitele 
táblába. 

Elnök: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem (csak a sportszervezet elnöke esetén igen a válasz) 
Képviselő: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem (a bírósági végzésben képviseleti joggal rendelkező személy esetén igen, egyéb 

személyeknél nem választandó) 
Képviselet típusa: legördülő menüből önálló vagy együttes kiválasztása 
Ügyintéző: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem (aki az IFA-ban dolgozni szeretne, annál igen a beállítandó 
Beosztás: beírandó a sportszervezetnél betöltött funkció megnevezése 
Státusz: legördülő menüből aktív vagy passzív kiválasztása (csak aktívra beállított személy használhatja az IFA-t) 
Irányítószám: a személy lakhelye irányítószámának megfelelő cellába történő beírása 
Helység: a személy lakhelyének (település) megfelelő cellába történő beírása 
Közterület: a személy lakhelyének (utca neve) megfelelő cellába történő beírása 
Közterület jellege: a lakhely jellege (utca vagy út vagy tér vagy hrsz vagy körút, stb.) megfelelő cellába történő beírása 
Házszám: a lakhely házszámának megfelelő cellába történő beírása 
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Telefonszám: a személy mobil- vagy vezetékes telefonszámának megfelelő cellába történő beírása 
Telefax: a személy faxszámának megfelelő cellába történő beírása 
E-mail: a személy valós e-mail címének megadása a megfelelő cellába történő beírással (NAGYON FONTOS – erre a megadott e-mail címre 

küldi a rendszerüzeneteket az IFA)!! 
 
 
Sportszervezet adminisztrátora: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem (igen beállítás esetén  jogosultsága van a sportszervezet többi 

kapcsolattartója jogosultságainak beállítására) 
Szerződés ügyintéző: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem (amatőr labdarúgók esetében nem feltétlenül kell igen-t beállítani) 
Játékos keret ügyintéző: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem (jelenleg NB.I és NB.II csapatok használják a játékoskeret 

menüpontot) 
Regisztrációs kártya ügyintéző: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem (kérelmet az adhat be, akinél az igen került beállításra) 
Verseny ügyintéző: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem (mérkőzés időpont vagy helyszín módosítási kérelmet az adhat be, 

akinél az igen került beállításra) 
Licenc ügyintéző: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem (jelenleg NB.I és NB.II csapatok használják) 
Utánpótlás ügyintéző: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem() 
Nyilvántartási ügyintéző: legördülő menüből kiválasztandó: igen vagy nem () 
 
 
 
 

MENT > menti a pillanatnyi állapotot és marad az oldalon 

MENT ÉS BEZÁR > menti a pillanatnyi állapotot és egy szintet visszalép 

BEZÁR > mentés nélkül visszalép egy szintet 

 



9 

IFA segédlet – MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság 

3.) ÚJ (SZŰZ) IGAZOLÁS 

 

FONTOS: A Tranzakció megkezdése előtt a leigazolni kívánt személy ellenőrzését a TÖRZSADATOK > SZEMÉLY TÖRZSEK menüpontban 

minden esetben végezzék el, annak megállapítására, hogy a személy szerepel-e már az IFA rendszerben! 
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Az igazolás felvitelének munkamenete 
 

A menüpont, amit használni kell: Sportszervezetek > Ügyintézés, adminisztráció > Játékos ügyintézés > Igazolás, átigazolás fül > ÚJ FELVITEL 

 
Átvevő tölti ki 
 
* A piros csillaggal megjelölt rovatokat KÖTELEZŐ kitölteni! 
 
 
 
Szakág: legördülő menüből kiválasztandó: Labdarúgás vagy Futsal vagy Strandlabdarúgás 
Versenyrendszer: legördülő menüből kiválasztandó: alap versenyrendszer vagy kiegészítő versenyrendszer 
Tranzakció típusa: ÚJ IGAZOLÁS kiválasztása legördülő menüből 
IFA-ban regisztrált játékos? legördülő menüből igen vagy nem kiválasztása (igen akkor, ha pl. az intézményi programban korábban már regisztrált 

játékosról, vagy más szakágban már leigazolt személyről van szó) 
Játékos új státusza: legördülő menüből kiválasztandó: hivatásos vagy amatőr (Megyei osztályokban szinte kivétel nélkül AMATŐR) 
Titulus (nem kötelező mező): például: dr., ifj., id. – beírandó 
Játékos neve: a személy jelenlegi vezeték- és keresztnevének megfelelő cellába történő beírása (hivatalos okmányban szereplővel azonos 

módon) 
Születéskori név: a személy születéskori vezeték- és keresztnevének megfelelő cellába történő beírása (hivatalos okmányban szereplővel 

azonos módon) a Játékos neve rovatba beírtak alapértelmezetten itt megjelennek, csak változás esetén kell módosítani!!) 
Anyja neve: a személy anyja leánykori vezeték- és keresztnevének megfelelő cellába történő beírása (hivatalos okmányban szereplővel 

azonos módon) 
Születési hely: a személy születési helyének beírása (hivatalos okmányban szereplővel azonos módon) 
Születési idő: a személy születési idejének megadása (beírható éééé.hh.nn.) formátumban, vagy naptárból kiválasztható 
Állampolgársága: legördülő menüből kiválasztható (magyar) 
Nem: legördülő menüből kiválasztható férfi vagy nő 
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Versenyengedély adatai 
 
Kíván most versenyengedélyt igényelni? legördülő menüből igen vagy nem kiválasztása 
Versenyengedély típus: legördülő menüből kiválasztható (csak, az 1-13 lépések megtörténtek, és a 14. lépésnél igen van beállítva) 
 
Státusz 
 Automatikusan beadott!! 
 
 
Dokumentumok feltöltése 
Játékos igazolványok: LAKCÍMKÁRTYA, vagy SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY, vagy Születési anyakönyvi kivonat feltöltése. (A személyes 

adatok ellenőrzése ez alapján történik, tehát a név, a születési hely, a születési dátum, anyja neve, 
állampolgársága egyértelműen beazonosítható legyen!) Új igazolás tranzakció választása esetén minden 
esetben feltöltendő, még akkor is, ha más szakágban már rendelkezik igazolással a labdarúgó!! 

Játékos fotó: feltöltendő igazolvány jellegű kép (max 5 MB) 
4. számú melléklet: a NYIÁSZ 4. sz. melléklete kitöltve aláírva feltöltendő (pdf vagy kép formátumban) Új igazolás tranzakció 

választása esetén minden esetben feltöltendő, még akkor is, ha más szakágban már rendelkezik 
igazolással a labdarúgó!! 

Igazoló lap: kitöltött, aláírt Igazoló lap feltöltendő 
 
Anyakönyv: opcionális, nem kötelező feltölteni 
Szülői nyilatkozat opcionális, nem kötelező feltölteni 
Egyéb dokumentumok: opcionális, nem kötelező feltölteni 
 
 

MENT > menti a pillanatnyi állapotot és marad az oldalon 

MENT ÉS BEZÁR > menti a pillanatnyi állapotot és egy szintet visszalép 

BEZÁR > mentés nélkül visszalép egy szintet 
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4.) ÁTIGAZOLÁS 

 

FONTOS: A Tranzakció megkezdése előtt az átigazolni kívánt labdarúgó ellenőrzését a TÖRZSADATOK > SZEMÉLY TÖRZSEK 

menüpontban minden esetben végezzék el, a játékos adatainak, játékosmúltjának, fényképe érvényessége ellenőrzésének céljából! 
(A személy kiválasztását követően a Játékos adatlapon megtekinthetők ezek az adatok) 
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Az átigazolás felvitelének munkamenete: 

 

A menüpont, amit használni kell: Sportszervezetek > Ügyintézés, adminisztráció > Játékos ügyintézés > Igazolás, átigazolás fül > ÚJ FELVITEL 

 
Átvevő tölti ki 
 
* A piros csillaggal megjelölt rovatokat KÖTELEZŐ kitölteni! 
 
Szakág: legördülő menüből kiválasztandó: Labdarúgás vagy Futsal vagy Strandlabdarúgás 
Versenyrendszer: legördülő menüből kiválasztandó: alap versenyrendszer vagy kiegészítő versenyrendszer (jelenleg az öregfiúk) 
Tranzakció típusa: ÁTIGAZOLÁS kiválasztása legördülő menüből 
IFA-ban regisztrált játékos? legördülő menüből igen vagy nem kiválasztása (átigazolásnál igen-re kell állítani) 
Játékos új státusza: legördülő menüből kiválasztandó: hivatásos vagy amatőr (Megyei osztályokban szinte kivétel nélkül AMATŐR) 
Játékos kódja:  Keresés menüpontra kattintva ki kell választani az átigazolni kívánt játékost,  
Játékos neve: Automatikusan kitöltődik a kiválasztás után 
Születéskori név: Automatikusan kitöltődik a kiválasztás után 
Anyja neve: Automatikusan kitöltődik a kiválasztás után 
Születési hely: Automatikusan kitöltődik a kiválasztás után 
Születési idő: Automatikusan kitöltődik a kiválasztás után 
Állampolgársága: Automatikusan kitöltődik a kiválasztás után 
Nem: Automatikusan kitöltődik a kiválasztás után 
Átadó sportszervezet: Ahonnan átigazol (automatikusan kitöltődik) 
Átvevő sportszervezet: Ahova átigazol (automatikusan kitöltődik) 
 

Versenyengedély adatai 
 
Kíván most versenyengedélyt igényelni? legördülő menüből igen vagy nem kiválasztása 
Versenyengedély típus: legördülő menüből kiválasztható (csak, az 1-13 lépések megtörténtek, és a 14. lépésnél igen van beállítva) 
 

Státusz 
 Automatikusan beadott!! 
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* A piros csillaggal megjelölt rovatokat KÖTELEZŐ feltölteni! 
 

Dokumentumok feltöltése: 
Átigazoló lap: Értelemszerűen kitöltött átigazoló lap feltöltése (be kell szkennelni az eredetit) 
Pénzügyi megállapodás: Sportszervezetek megállapodása a játékos működési költségtérítéséről (be kell szkennelni az eredetit) 
Számla másolat: A működési költségtérítésről kiállított átutalásos számla másolata 
Átutalási bizonylat: A számla ellenértékének átutalását igazoló dokumentum másolat 
A többi dokumentum feltöltése nem kötelező.  
Téli átigazolási időszakban: amennyiben a labdarúgó részére az átadó sportszervezet kiváltotta a versenyigazolványt, azt az Igazgatóságon le kell adni! 
 
 

MENT:  menti a pillanatnyi állapotot és marad az oldalon  MENT ÉS BEZÁR: menti a pillanatnyi állapotot és egy szintet visszalép 

BEZÁR: mentés nélkül visszalép egy szintet 
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5.) VERSENYENGEDÉLY KÉRELEM (EGY JÁTÉKOSNAK): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A versenyengedély kérésének munkamenete (egy játékosnál): 

A menüpont, amit használni kell: Sportszervezetek > Ügyintézés, adminisztráció > Játékos ügyintézés > Versenyengedély fül > ÚJ FELVITEL 
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* A piros csillaggal megjelölt rovatokat KÖTELEZŐ kitölteni! 
 
Versenyrendszer: legördülő menüből kiválasztandó: alap versenyrendszer vagy kiegészítő versenyrendszer (öregfiúk) 
Típusa: Normál vagy kettős versenyengedély 
Személyi kód: Keresés menüpontra kattintva kiválasztható a játékos a listából (a lista rendezhető név, azonosító, stb. alapján) 
 (Ha nem érvényes a fényképe, akkor nem enged továbblépni és hibaüzenetet ír ki.) 
Személy neve: Automatikusan kitölti a rendszer, ha a listából kiválasztjuk a Kereséskor 
Versenyengedély típus: Kiválasztható a versenyengedély. 
Fizetendő díj: Automatikusan kitölti a rendszer 

Ment és bezár: Elmentődik a kérelem és bezáródik az ablak. 
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„TÖMEGES” VERSENYENGEDÉLY KÉRELEM: 

 

 
 
A „tömeges” versenyengedély kérésének munkamenete: 
 

A menüpont, amit használni kell: Sportszervezetek > Ügyintézés, adminisztráció > Játékos ügyintézés > Versenyengedély fül > Tömeges kérelem 
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* A piros csillaggal megjelölt rovatokat KÖTELEZŐ kitölteni! 
 
Sportág: Legördülő menüből kiválasztandó a szakágak Labdarúgás / Futsal / Strandfoci 
Évad: Legördülő menüből kiválasztandó az évad (Értelem szerűen az adott évad) 
Szűkítés: Szűkíteni lehet a játékosok listáját akiknek adhatunk versenyengedélyt 
 (Minden labdarúgó / Csak akiknek 3 éven belül volt engedélyük / Csak akiknek tavaly volt) 
 
Tovább: A tovább gombra kattintva kiíródik a játékosok listája 
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 Azon játékosokat listázza ki, akiknek az aktuális évadban nincs kiváltva versenyengedély az adott szakágban. 
 

 Az Engedély típus / Kérelem legördülő menüből lehet kiválasztani a kívánt versenyengedélyeket a játékosokra. 

 Ha kiválasztottuk a játékosokra a versenyengedélyeket, utána a TOVÁBB gombra kattintva beadódnak az Igazgatóság felé a versenyengedély 
kérelmek. 
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6.) REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA IGÉNYLÉS (Kispadon helyet foglaló hivatalos személyek) 
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A regisztrációs kártya igénylésének munkamenete: 
 

A menüpont, amit használni kell: Sportszervezetek > Ügyintézés, adminisztráció > Sportszakember ügyintézés >  

 Regisztrációs kártya kérelem > ÚJ FELVITEL 

 
* A piros csillaggal megjelölt rovatokat KÖTELEZŐ kitölteni! 
 
Személyi kód / keresés: Ki kell választani a személyt (kizárólag a rendszerben azonosítószámmal rendelkező személyt lehet kiválasztani) 
 Többféle módon lehet kiválasztani (Név, azonosítószám, stb. alapján) 
Név: Automatikusan beíródik a fenti választáskor 
Sportszervezet / keresés: Amely sportszervezet igényli a regkártyát 
Sportszervezet neve: Automatikusan beíródik a fenti választáskor 
Szervezet: BARANYÁ-ra kell állítani (a megyei szervezésű bajnokságoknál mindig Baranya. Az MLSZ által rendezett bajnokságoknál – 

Pl.: NB I. U15, akkor MLSZ-t kell állítani, ők dolgozzák fel és nyomtatják) 
Sportág: legördülő menüből Labdarúgás / Futsal / Strandlabdarúgás választható 
Évad: Adott évadra lehet igényelni. (Jelen esetben 2016-17) 
Korosztály:  Legördülő menüből választható – felnőtt, up 
Verseny típusa: Legördülő menüből választható – NB-s, Megyei osztályok, stb. 
Nem: A Verseny neme, amire a regisztrációs kártyát kérik Férfi / Nő 
Szakember pozíciója: Legördülő menüből választható (Vezetőedző, technikai vezető, stb.) 
 

MENT ÉS BEZÁR: menti a pillanatnyi állapotot és egy felugró ablak jelenik meg, amelynél a TOVÁBB gombra kell kattintani (Kéri a rendszer a megbízási 

szerződés adatait. 
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* A piros csillaggal megjelölt rovatokat KÖTELEZŐ kitölteni, ill. a rendszer valamit automatikusan beír! 
 
Szerződésszám:  Nem kötelező kitölteni (nagyobb egyesületeknél adhatnak iktatási számot a különböző szerződéseknek) 
Státusz:  Feltöltött (rendszer automatikusan beírja) 
Személyi kód: Automatikusan beírja, akinek igényelve lesz a kártya 
Név: Automatikusan beírja, akinek igényelve lesz a kártya 
Típus: Legördülő menüből választható megbízási / munkaszerződés 
Sportág: Automatikusan beírja a rendszer, amit már korábban ki kellett választani 
Mettől érvényes: A szerződés kezdete dátum (egyezzen meg a feltöltött szerződésen szereplő dátummal) 
Meddig érvényes: A szerződés lejáratának dátuma (egyezzen meg a feltöltött szerződésen szereplő dátummal) 
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Sportszervezet kód: Automatikusan beírja a rendszer, amit már korábban ki kellett választani 
Sportszervezet név: Automatikusan beírja a rendszer, amit már korábban ki kellett választani 
Szerződő cég neve: Üresen kell hagyni 
Szerződés bruttó összege: Amennyiben a szerződésben szerepel pénzösszeg, azt kell beírni, ha nem akkor 0. 
Adózási forma: Amennyiben pénzt kap, akkor EKHO-t vagy NEM EKHO-t lehet választani 
Szakember pozíciója: Automatikusan beírja a rendszer, amit már korábban ki kellett választani 

Szerződés feltöltése: Max. 5 MB méretű szerződést lehet feltölteni. (Az eredeti szerződés beszkennelt változata) – pdf vagy jpg formátum 

Fájl leírása: Pl: A szerződő neve megbízási szerződés 
Fájl kiválasztás: A számítógépről lehet tallózni a szerződést és feltölteni 

 
MENT ÉS BEZÁR: Mentődik a szerződés, utána megjelenik egy felugró ablak a végzettség igényével. (Tovább-ot kell nyomni) 
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Azonosító: A végzettség azonosítószáma vagy sorszáma 
Státusz: Feltöltött (rendszer automatikusan beírja) 
Személyi kód: Automatikusan beírja, akinek igényelve lesz a kártya 
Szakember pozíciója: Automatikusan beírja, akinek igényelve lesz a kártya, amit már korábban kiválasztottunk 
Végzettség típusa: Legördülő menüből választható  
Érvényesség dátuma: Ameddig érvényes 
Megjegyzés: Megjegyzést lehet írni hozzá 

Végzettség feltöltése:  Fel kell tölteni a megfelelő végzettséget (lehetőség szerint jpg vagy pdf formátumban) 

 
MENT ÉS BEZÁR: Mentődik a végzettség és beadódik a regisztrációs kártya igény. 
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7.) MÉRKŐZÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM 

 

 
 



26 

IFA segédlet – MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság 

Az igazolás felvitelének munkamenete 
 

A menüpont, amit használni kell: Sportszervezetek > Versenyeztetés > VERSENYNAPTÁR 

 
 
* A piros csillaggal megjelölt rovatokat KÖTELEZŐ kitölteni! 
 
A módosítani kívánt mérkőzés kiválasztása: 
 
Sportág: legördülő menüből kiválasztandó: Labdarúgás vagy Futsal vagy Strandlabdarúgás 
Évad: legördülő menüből kiválasztandó a megfelelő évad (jelenleg 2016-2017) 
Megye: Baranya kiválasztása (alapesetben) a legördülő menüből (ha az MLSZ szervezésű bajnokságban szerepel a csapat, akkor 

MLSZ) 
Verseny: a kiválasztás gombra klikkelve új ablak nyílik, melyben megjelenik valamennyi bajnokság, amiben a sportszervezet csapata 

az adott szakágban szerepel. Ezek közül kell kiválasztani a módosítani kívánt mérkőzésnek megfelelő versenyt. 
A kiválasztást követően megjelennek az adott bajnokság mérkőzései. 

 Lehetőség van szűrni a mérkőzésekre pl. fordulótól-fordulóig, így csökkenthető a látott adatmennyiség. Ehhez a fordulótól 
és a Fordulóig cellákba be kell írni a kívánt értékeket, majd a Szűrés gombra kell kattintani. 

 Ezt követően a módosítani kívánt mérkőzést ki kell jelölni, majd az ablak alján a Mérkőzés módosítási kérelem gombra kell 
kattintani! 
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Kért dátum: a mérkőzés tervezett időpontjában történő változtatási kérelem esetén a cellába be kell gépelni, vagy a legördülő 

naptárbók ki kell jelölni a mérkőzés kért, módosított dátumát (éééé.hh.nn óó:pp formátumban) 
Kért helyszín a mérkőzés  tervezett helyszínén történő változtatási kérelem estén kell csak kitölteni. 

 A  ikonra kattintva új ablak nyílik, melyből kikereshető a létesítmény, amire a helyszínt módosítani kívánja a kérelmező 

szervezet. A kiválasztott létesítményre történő kattintással a megfelelő cella kitöltésre kerül. 
 
 

 
 

 Megjegyzés: Amennyiben a kérelem a mérkőzést megelőző 15 napon belül kerül beadásra, az MLSZ Díjfizetési Rendjében 
szereplő megfelelő összeg befizetését igazolni kell. Ehhez szíveskedjék felcsatolni a díj befizetését igazoló dokumentum 
szkennelt képét, ehhez a fájl kiválasztása gombra kell kattintani, majd a saját gép megfelelő helyéről ki kell választani a 
dokumentumot. 

 
Módosítási igény elküldése: A Módosítási igény elküldése gomb megnyomásakor az adatok tárolásra kerülnek, a módosítás státusza beadott-ra változik 

és értesítést kapnak e-mailben a kérelmező sportszervezet versenyszervezője, illetve az ellenfél kapcsolattartói a 
módosítási igényről és annak adatairól. 
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8.) JEGYZŐKÖNYV – ÖSSZEÁLLÍTÁS MEGADÁSA 

 
 

A menüpont, amit használni kell: Sportszervezetek > Versenyeztetés > VERSENYNAPTÁR 

 
 
* A piros csillaggal megjelölt rovatokat KÖTELEZŐ kitölteni! 
 
 

 



29 

IFA segédlet – MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság 

 
A kívánt mérkőzés kiválasztása, melynek összeállítását fel kívánjuk vinni: 
 
 
Sportág: legördülő menüből kiválasztandó: Labdarúgás vagy Futsal vagy Strandlabdarúgás 
Évad: legördülő menüből kiválasztandó a megfelelő évad (jelenleg 2016-2017) 
Megye: Baranya kiválasztása (alapesetben) a legördülő menüből (ha az MLSZ szervezésű bajnokságban szerepel a csapat, akkor 

MLSZ) 
Verseny: a kiválasztás gombra klikkelve új ablak nyílik, melyben megjelenik valamennyi bajnokság, amiben a sportszervezet csapata 

az adott szakágban szerepel. Ezek közül kell kiválasztani a módosítani kívánt mérkőzésnek megfelelő versenyt. 
A kiválasztást követően megjelennek az adott bajnokság mérkőzései. 

 Lehetőség van szűrni a mérkőzésekre pl. fordulótól-fordulóig, így csökkenthető a látott adatmennyiség. Ehhez a fordulótól 
és a Fordulóig cellákba be kell írni a kívánt értékeket, majd a Szűrés gombra kell kattintani. 

 Ezt követően a módosítani kívánt mérkőzést ki kell jelölni, majd az ablak alján az Összeállítás gombra kell kattintani, és 
betöltődik a mérkőzés üres adatlapja. 
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A mérkőzésre benevezni kívánt játékosok (kezdő és csere) és szakemberek megadása: 
 

Játékosok: 
 
Mez: a cellába a játékos mezszámát kell beírni 
Játékos: a cellába beírandó a játékos neve, vagy azonosítója; de kiválasztható a legördülő menüből is a labdarúgó 
kü: nem magyar állampolgár esetén a rendszer automatikusan bejelöli a cellát 
if: ha a versenykiírás meghatároz kötelezően szerepeltetendő ifjúsági játékost, ebben a cellában jelölhető 
tú: a bajnokság korosztályához képest túlkoros játékosokat a rendszer automatikusan jelöli 
cs: a csapatkapitányt ebben az oszlopban lehet megjelölni 
ka: a kapus(oka)t ebben az oszlopban lehet megjelölni 
 
Szakemberek: 
 
Stábtag: a kispadon helyet foglaló sportszakember nevét kell megadni, a játékosoknál alkalmazott metódus szerint 
Poszt: a legördülő menü segítségével kell meghatározni a szakember funkcióját 
 
 
 

MENT > menti a pillanatnyi állapotot és marad az oldalon 

MENT ÉS BEZÁR > menti a pillanatnyi állapotot és egy szintet visszalép 

BEZÁR > mentés nélkül visszalép egy szintet 
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9.) IFA segítségnyújtás 
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI MÓDOK: 

 

Technikai probléma/kérdés esetén: 

 

Telefonon: 

 MLSZ Központ +36 (1) 398-85-50 

E-mailben: MLSZ Központ szigeti.andras@mlsz.hu 

 

 

Szakmai kérdés esetén: 

Telefonon: 

 MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság +36 (1) 398-85-55 

Munkanapokon: 9:00 – 11:00 óra között hívható 
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Személyesen vagy E-mailben: 

 MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság 

 

 


