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E-nevezés beadása 

 

2018-2019 BAJNOKI ÉV 



 

E-nevezés beadása 

Sportszervezet oldali előfeltételek 

A Sportszervezetek > Kapcsolatttartók menüpontban a Versenyszervező jogosultság igen-re állítása után tud dokumentumokat 
feltölteni és e-nevezéseket beadni a kapcsolattartó. 

 

 

 

 

 

Így ezek a személyek látni fogják a megfelelő menüpontot amiben az igényléseket be tudják adni és azokat nyomon tudják követni. 



 

 

Sportszervezet oldala 

Az e-nevezés folyamata mindig a sportszervezettől indul, aminek első lépése – a szükséges dokumentumok feltöltése – a 
Sportszervezetek > Dokumentumok menüpont alatt érhető el. A sportszervezet megadja az új felvitel gomb megnyomása után a 
Dokumentum típusát. 

 

 

 

A típus és az új fájl gomb megnyomása után az ügyéntéző feltölti a nevezés mellkleteiként kötelezően csatolandó dokumentumokata, 
majd ment és bezár gombbal elmenti azt. Kérjük, a dokumentumra utaló fájlnevet minden esetben szíveskedjenek megadi (pl.: adóigazolás; 
kivonat, stb.) 



 

Feltöltendő dokumentumok: 

 

 
Típus * Feltöltendő dokumentum 

 
Kötelezően feltöltendő – minden nevező sportszervezet részéről 

1 NAV adóigazolás NAV Együttes igazolás - 2018.06.01. utáni 

2 Önkormányzati igazolás 
a helyi önkormányzat nyilatkozata amely igazolja, hogy a sportszervezetnek nincs 90 napnál 

régebbi, lejárt köztartozása - 2018.06.01. utáni 

3 Társadalmi Szervezeti Kivonat 
Sportegyesület, Alapítvány esetén: a szervezet bejegyzéséről szóló, kivonata eredeti 

példánya  - 2018.06.01. utáni 

3 a) Cégkivonat  Gazdasági társaság esetén: a társaság cégkivonatának eredeti példánya  - 2018.06.01. utáni 

4 Pályabérleti szerződés 
amennyiben a használni kívánt létesítmény nem a nevező sportszervezet tulajdonában 
van - a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata vagy pályabérketi szerződés, amely legalább 
a 2018-2019 bajnoki érvre érvényes 

5 Tagsági és nevezési díj befizetése 
a befizetés megtörténtét igazoló bankszámla-kivonat, átutalási megbízás, kp befizetési 
bizonylat 

   

 
Opcionálisan feltöltendő – az érintett sportszervezet részéről 

6 Alapszabály * Csak, ha változás történt a 2017-2018 bajnoki év nevezésekor megadott adatokban, 
akkor viszont kötelező feltölteni! 
(Javasoljuk, hogy azok a sportszervezetk is töltsék fel ezeket a dokumentumokat, 
melyeknél nincs változás az előző bajnoksághoz képest) 

6 a) Társasági szerződés 

7 Végzés 

8 Aláírási címpéldány 

   

9 Kötelező Utánpótlás szerződés férfi 
Amennyiben a felnőtt sportszervezet utánpótlás csapatainak biztosítására utánpótlás 
nevelő sportszervezettel köt szerződést (a két sportszervezetnek kizárólag ugyanazon a 
székhelyen kell működnie) a Szerződést fel kell tölteni az IFA rendszerbe! 

 

A dokumentumokat csak egyszer kell feltölteni a rendszerbe! 



 

 

 

A Dokumentumok feltöltése után akövetkező lépés  a Sportszervezetek – Versenyeztetés – e-Nevezés menüpont alatt csapatok 
nevezési adatainak rögzítése. 

 

 

 

 

 

A sportszervezet e-nevezés ügyintéző az Új felvitel gomb megnyomásával tudja megadni a szükséges alapadatokat. 

 

Valamennyi benevezendő csapatra külön-külön fel kell vinni a nevezést! 



 

 
 

Az alábbi táblázat szerinti adatokat kell rögzíteni az egyes csapatok nevezéséhez: 
 

Bajnokság Sportág Évad Versenyrendszer Szervezet Versenytípus Alaptípus Nem Korosztály 
Sportszervezet 

kód 
Csapat név 

Csapat 
webnév (ez 
szerepel az 

adatbankon) 

Hazai pálya Hazai nap 

Megyei I. o. ffi felnőtt Labdarúgás 2018-2019 
Alap 

versenyrendszer 
Baranya Megye I. amatőr férfi felnőtt kiválasztható Megadandó Megadandó kiválasztható kiválasztható 

Megyei II. o. ffi felnőtt Labdarúgás 2018-2019 
Alap 

versenyrendszer 
Baranya Megye II. amatőr férfi felnőtt kiválasztható Megadandó Megadandó kiválasztható kiválasztható 

Megyei III. o. ffi felnőtt Labdarúgás 2018-2019 
Alap 

versenyrendszer 
Baranya Megye III. amatőr férfi felnőtt kiválasztható Megadandó Megadandó kiválasztható kiválasztható 

Megyei IV. o. ffi felnőtt Labdarúgás 2018-2019 
Alap 

versenyrendszer 
Baranya Megye IV. amatőr férfi felnőtt kiválasztható Megadandó Megadandó kiválasztható kiválasztható 

Megyei I. o. ffi U19 Labdarúgás 2018-2019 
Alap 

versenyrendszer 
Baranya 

Megyei szervezésű 
egyéb bajnokság 

amatőr férfi U19 kiválasztható Megadandó Megadandó kiválasztható kiválasztható 

Megyei I. o. ffi U16 Labdarúgás 2018-2019 
Alap 

versenyrendszer 
Baranya 

Megyei szervezésű 
egyéb bajnokság 

amatőr férfi U16 kiválasztható Megadandó Megadandó kiválasztható kiválasztható 

Megyei II.o. ffi U19 Labdarúgás 2018-2019 
Alap 

versenyrendszer 
Baranya 

Megyei szervezésű 
egyéb bajnokság 

amatőr férfi U19 kiválasztható Megadandó Megadandó kiválasztható kiválasztható 

Megyei U15 csp Labdarúgás 2018-2019 
Alap 

versenyrendszer 
Baranya 

Megyei szervezésű 
egyéb bajnokság 

amatőr férfi U15 kiválasztható Megadandó Megadandó kiválasztható kiválasztható 

Megyei U14 fp Labdarúgás 2018-2019 
Alap 

versenyrendszer 
Baranya 

Megyei szervezésű 
egyéb bajnokság 

amatőr férfi U14 kiválasztható Megadandó Megadandó kiválasztható kiválasztható 

 



 

A Magyar Kupában az indulás csak a Megyei I. o. felnőtt csapatok részére kötelező (kivéve ha a sportszervezet tartalékcsapata indul a 
M. I. o.bajnokságban) 

 

Az alábbi adatokat kell rögzíteni a MK nevezéshez: 

 

Bajnokság Sportág Évad Versenyrendszer Szervezet Versenytípus Alaptípus Nem Korosztály 
Sportszervezet 

kód 
Csapat név 

Csapat 
webnév 

Hazai pálya Hazai nap 

Magyar Kupa * Labdarúgás 2018-2019 
Alap 

versenyrendszer 
Baranya 

MLSZ szervezésű 
országos 
kupa/torna 

mindkettő férfi felnőtt kiválasztható Megadandó Megadandó kiválasztható kiválasztható 

 

A ment és bezár gomb megnyomása után az Adatok ellenőrzésével, valamint a hiányzó adatok kitöltésével kell folytatni a munkát. 

 

 

 

A fenti képen látható mezők adatait az IFA-ból importálja a rendszer, ezek nem átírhatók! Fontos, hogy az IFA-ban szerepeljenek a 
Sportszervezet elnökének/ügyvezetőjének adatai! Amelyik klubnál ez jelenleg még nem található meg, SÜRGŐSSÉGGEL adják meg e-

mailben a szervezet képviselőjének személyes adatait! 



 

 

 

Az „Egyesület képviselőjének adatai” mezőkben a klub szövetségi kapcsolattartójának (akivel az Igazgatóság és más klubok szükség 
esetén egyeztetni tudnak) adatait kell megadni! 

 

Az „Edző adatai” mezőkben az aktuális csapat edzőjével kapcsolatos adatokat kell megadni. Amennyiben a Sportszervezet még nem 

állapodott meg a 2018-2019-es bajnoki évben a csapatot irányító edzővel, úgy a szöveges sorokba nincs, a dátum formátumú sorokba . 
kerüljön beírásra! 



 

 

 

 

A „Szerződött orvos”, illetve „Szerződött fizioterapeuta” mezőkben az aktuális csapat ezen szakembereinek adatait kell megadni. 

Amennyiben a Sportszervezet nem alkalmaz ilyen személyeket, úgy a szöveges sorokba nincs, a dátum formátumú sorokba . kerüljön 

beírásra! 

 

A fenti 2 képen szereplő valamennyi sort ki kell tölteni, csak akkor lehet befejezni ezt a lépést! (írhatóak a sorok) 

 

Az ellenőrzés és kitöltés után a lap alján található „Adatok rendben” gombra kell klikkelni, ha ez rendben megtörtént, az „Adatok 
ellenőrzése” fül zöld színűvé változik. 



 

A „Dokumentumok ellenőrzése fülön” kell elvégezni ezt követően az előírt dokumentumok feltöltöttségét, (ha rendben megtörtén – ez a fül 
is zöld színű lesz) 

 

majd a „Megerősítés” fülön az ügyintéző a Nyilatkozat generálása mező megnyomásával a számítógépére letölti a nevezés nyilatkozatát 
(word formátum, ami szerkeszthető, ebben kell megadni a sorsolással kapcsolatos kéréseket is). 

 

Amennyiben valamennyi adat rendben van, ki kell nyomtatni, majd cégszerű aláírás után vissza kell tölteni. 

 

* A Magyar Kupa nevezéshez nem a rendszerből kell kinyomtatni a Nyilatkozatot, hanem a hamarosan az Igazgatóságtól e-mailben 
megküldendő nyomtatványt kell kitölteni, aláírni, szkennelni és visszatölteni! 

 

 

 

 

A „Beadom a nevezést” gomb megnyomása után a csapat nevezése beadott státuszba kerül. 

 

Az MLSZ ügyintézői ellenőrzés után hiányos, elfogadott vagy elutasított státuszt adhatnak. 

 

Hiányos státusz esetén a megjegyzés „dobozban” lája a sportszervezet ügyintézője, hogy mit kell pótolnia. 



 

 

A 2018-2019. bajnoki évben rendezendő Baranya megyei bajnokságok befizetendő nevezési- és tagsági díjai: 

 

 

Bajnokság Nevezési díj Tagsági díj Összesen befizetendő 

Megyei I. osztály felnőtt 12.000,- Ft 3.000,- Ft 15.000,- Ft 

Megyei II. osztály felnőtt 11.000,- Ft 2.000,- Ft 13.000,- Ft 

Megyei III. osztály felnőtt 10.000,- Ft 1.000,- Ft 11.000,- Ft 

Megyei IV. osztály felnőtt 10.000,- Ft 1.000,- Ft 11.000,- Ft 

Utánpótlás bajnokságok (csapatonként) 1.500,- Ft - csapatszám * 1.500,- Ft 

Önálló utánpótlás-nevelő egyesület *  2.000,- Ft 2.000,- Ft + csapatszám * 1.500,- Ft 

    

Magyar Kupa 50.000,- Ft - 50.000,- Ft 

 

Az NB.III.-ban, illetve a Baranya megyei felnőtt bajnokságokban  szereplő sportszervezet által indított tartalék (II.) csapat esetén nem kell külön 
tagsági díjat fizetni! 

A Bozsik Egyesületi Programban szereplő csapatok után nem kell nevezési díjat fizetni! 

 

Az Igazgatóság Felhívja a figyelmet, hogy az új bajnokságba nevezési feltétel, hogy a sportszervezetnek nem lehet lejárt tartozása! 

Kérjük, ellenőrizzék, hogy a lejárt fizetési határidejű számlák és fegyelmi határozatban kiszabott pénzbüntetések ellenértéke kiegyenlítésre került-e? 
 

Az aktuális egyenlegről Éliás Andreától kérhetnek információt. Elérhetősége: elias.andrea@mlsz.hu 

 

A fennálló tartozásokat 2018. június 30-ig szíveskedjenek kiegyenlíteni! 

 

 

 MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság 

mailto:elias.andrea@mlsz.hu

